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Det sete afhænger af øjnene
der ser
Jeg hørte forleden en lille historie. Historien handler om
den berømte detektiv Sherlock
Holmes. Han er på campingtur sammen med Dr.Watson.
De finder et godt sted, hvor
de slår teltet op. Midt om natten vækker Sherlock Holmes
pludseligt Dr. Watson, og siger: “Prøv lige engang at kigge
op på himlen, Dr. Watson, og
fortæl mig så, hvad De kan
udlede af det? “Ja”, siger Dr.
Watson. “Jeg kan for det første
se millioner af stjerner, og hvis
hver stjerne har en planet, så
er der millioner af planeter
og det er sandsynligt, at nogle
af disse planeter er ligesom
jorden. Og hvis der er nogle
planeter som jorden et sted
derude, så kan der også være
liv”. Hertil svarer Sherlock
Holmes så: “Watson, De er en
stor idiot. At De kan se stjernerne betyder, at der er nogen, der har hugget vores telt”.
Nu spørger nogen måske sig
selv, hvad har den her historie så egentlig med den kommende jul at gøre?
Jo, historien har rent faktisk
det med jul at gøre, at det gælder om at se, eller rettere sagt,
at indse, hvorfor det er vi fej-
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rer jul. For det sete afhænger
jo unægteligt af øjnene der ser.
F.eks. så fortæller Joh. Møllehave i en af sine mange bøger om en præst, der havde
et krybbespil, der var klippet
ud i pap. Det viste præsten
til nogle små børn og forklarede dem, at denne aften,
altså juleaften, der frøs Josef
og Maria ikke, og de var ikke
bange og intet i verden truede
dem. Barnet græd ikke og alt
åndede fred. “Og hvad skyldes det så?”, spurgte præsten
forventningsfuldt. Dertil svarede en af ungerne: ”Det skyldes, at de var lavet af pap!!”

Ingen jul uden andesteg
Som sagt; Det sete afhænger
unægteligt af øjnene der ser, så
fortsættes side1
2

Ordet fra præsten
FORTSAT

lad os prøve at se eller rettere
sagt indse, hvorfor vi egentlig
hvert år fejrer jul. Hvad er det,
der er julens indhold; eller vi
kunne også sige, hvad kunne
vi f.eks. ikke undvære, hvis det
skulle være? Ja, de fleste børn
vil vel sige ingen jul uden gaver. Nogen siger måske ingen
jul uden juletræ? Rent faktisk
så har man fejret jul i 1800 år
uden juletræ, så man kan godt
fejre jul uden juletræ. Danmarks første juletræ blev så
vidt vides første gang tændt på
det sydsjællandske gods Holsteinborg i 1808. Men hvad så
med, fordi vi jo er meget madglade herhjemme, jul uden andesteg, flæskesteg, ris à l'amande, rødkål, sild og snaps...
Til det skal siges, at det selvfølgelig vil være et stort savn,
at undvære alle disse herlige
ting. Alligevel så har mennesker selv i koncentrationslejre
formået at holde en dyb, andagtsfuld juleaften med muggent brød og vand. Naturligt
er det også at sige: Ingen jul
uden en bestemt person. Ingen jul uden børnene, ens
kone eller mand, bedstemor,
kæreste, ens bedste ven osv.
Ingen jul uden dem, nej selvfølgelig helst ikke, og alligevel
erfarer mange mennesker,
at det kan blive jul alligevel,
også selv om børnene er hos
svigerfamilien i år eller hos ens
fraskilte kone eller mand, eller
man måske så inderligt savner

et menneske der er ikke er der
mere. Så er det bare jul på en
anden måde. Så er det bare en
vemodig jul, men jul er det!
Hvad er det der gør jul til Jul.
Jo det er barnet i krybben!
Uden Kristus bliver julefesten
nemlig til udelukkende tomme traditioner uden egentlig
indhold. Med Kristus som
midtpunktet i julen og i alle
de andre dage som forhåbentlig følger i 2012, der får vore
juletradition og de symboler
vi hænger på juletræet nemlig
pludselig et indhold.
Stjernen f.eks. som sidder i toppen af de flestes juletræ. Stjernen der førte de
vise mænd fra Østen til Guds
nyfødte søn. Stjernen får os
til at tænke på, hvor enormt
universet er. Stjernen fortæller os hvor grænseløs stor
Gud er, men samtidig fortæller stjernen over Betlehem os også hvor forunderlig nær Gud er os.

Hjertet er symbol på kærlighed og liv.
Et andet af symbolerne på juletræet er hjertet. Uden hjerte er
det ret lige meget. Uden hjerte
bliver kroppen nemlig til ingenting. Hjertet er symbolet på
livet, som Gud giver os. Hjertet
er symbolet på håbet og troen.
Hjertet er udtryk for handling.
Derfor hænger vi flettede hjerter på juletræet, som symbol
på kærligheden, som symbol

på at Gud handlede julenat
ved i og med Kristus at flette
sit liv sammen med vores.

Så er der englene på træet
Dem må vi ikke glemme. Hvad
er deres funktion. Jo englene
minder os om, at sandheden
den kan vi ikke gætte os til selv.
Sandheden afhænger ikke af,
om vi kan finde sandheden
inde i os selv. Sandheden om
verden, sandheden om livet
skal vi have fortalt. Det er ligesom med kærlighed. Vi kan
ikke mærke efter i os selv, om et
andet menneske holder af os.
Det skal vi have at vide
Det er det Englene gør, fortæller os, at Gud er os nær i himlen og på jorden, at Gud derfor elsker selv dig og mig, trods
alt, i en grad at både du og jeg
må regne os til Guds børn.
Derfor heller ingen Jul hvis
ikke Kristus er med .
Med Kristus fyldes julen
nemlig af indhold og mening,
af glæde og af håb og tro og
også af evigt liv. Julen er en
fest. Julen er en fest for det liv,
du og jeg kan leve, hvis vi som
dr. Watson og hyrderne ser og
kan se stjernerne, eller rettere
sagt med hjertet indser, at Gud
igennem Kristus stadig ser på
os, fuld af nåde, fuld af kærlighed. Med ønsket om en smuk
adventstid, en glædelig jul og et
godt nyt år til alle i vore sogne.
Michael Nissen

Fælles kirkehøjskole i Rørvig præstegård
Lørdag den 28. januar kl. 14-17. Alle er velkomne til et nyt eftermiddagsarrangement
med provstiets kirkehøjskole. Denne gang er emnet »det ondes problem«.
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Det sker

Koncert med ord

DECEMBER		
01.12 KL. 12.00:
TORSDAGSTRÆF –
JULEAFSLUTNING
04.12. KL. 16.00:
KONCERT MED ORD
14.12 KL. 10.15:
DET STØRSTE FOR DE LIDT
STØRRE, 3-6 ÅR
15.12 KL. 09.30:
DET STØRSTE FOR DE
MINDSTE, 0-3 ÅR
15.12. KL. 17.00:
SKUMRINGSSTUND
16.12. KL. 08.30 OG 09.15:
JULEAFSLUTNING VIG SKOLE
21.12 KL. 11.00:
JULEAFSLUTNING ULSTRUP
EFTERSKOLE
JANUAR

Jyderup Sangkor

Søndag den 4. december kl. 16.00 i Vig kirke
Jyderup Sangkor glæder sig til at synge en række af julens
skønne sange – både kendte og mindre kendte på dansk og
på engelsk – salmer, gospel og et par jule-pop-sange.
Sangkoret består af ca. 40 sangere – se også
www.jyderupsangkor.dk
Stemningen bliver understreget af musikerne Bent Saabye Jensen på fløjte, Michael Roepstorff på piano og Henrik
Kiowsky på trommer. Koret dirigeres af Ulla Hempel og der
er fællessalmer ved Vibeke B. Aggeboe.

15.01 KL. 10.00:
PRÆDIKANT TEATERLEDER
SIMON VAGN JENSEN
I VIG KIRKE. KIRKEKAFFE
18.01. KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
19.01 kl. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF
26.01. KL. 17.00:
SPAGHETTI-GUDSTJENESTE
29.01 KL. 09.00:
KIRKEKAFFE
FEBRUAR
02.02 kl. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
15.02. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
16.02 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
26.02. KL. 14.30:
KONCERT MED ORD
MARTS
04.03 KL. 10.00:
SOGNEINDSAMLING
(SE SIDE 11)

FANGEKORET

Fælles Egebjerg-Vig søndag den 26. februar
kl. 14.30 i Vig kirke
Ved denne Koncert med ord gæster Fangekoret fra Vridsløselille
Statsfængsel Vig kirke, se www.fangekoret.dk
Fangekoret har sunget i 15 år bag tremmer og blev landskendt,
da det under stor bevågenhed udsendte ”Forbryderalbummet”
i 2004. Sidenhen er det blevet til flere cd- udgivelser med kormedlemmernes egne sange. Den store efterspørgsel på koret
udenfor murerne har ført til at Direktoratet for kriminalforsorgen har lavet særlige udgangsregler for de indsatte korsangere.
Ved begge disse Koncert med ord søndage krydres sange og toner afvekslende med ord, der læses af sognepræsten.
Og der er efterfølgende et lille traktement i våbenhuset til alle.
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Vig Sogn

Værdidebat og kirke

Kære alle.
Et nyt kirkeår har taget sin
start. Vi går en spændende
tid i møde.
I vores midte har vi en historisk kirke, som vi har stor
søgning til. Udover de kirkelige handlinger har vi som bekendt en del forskelligartede
gudstjenester, koncerter og
arrangementer.
Hvordan kan vi gå fremad
- i vores forandringsparate
verden - med de århundrede gamle, slidstærke og
dyrebare kerneværdier, vi
dér samles om, i behold?!
I november måned 2012 skal
der være menighedsrådsvalg
4

til de nye menighedsråd landet over.
Hvis der af nogen af jer, der
fra jeres arbejdsliv, kender
til alt det, der har med ansættelsesforhold, lovparagraffer, cirkulærer skrivelser, er
maskin- eller bygningssagkyndige eller lignende - så
overvej rigtig gerne, om I
ville tilbyde jeres faglighed
i et kommende menighedsrådsarbejde og dermed være
med til at styre økonomi,
drift, vedligeholdelse - såvel
som at være arbejdsgiver for
kirkens ansatte.
Der skal i alt vælges 7
medlemmer og der er menighedsrådsmøde 10 gange
om året.

Det er vores håb, at vi kan
adskille den driftfaglige arbejdsdel i menighedsrådet en anelse mere end den tidligere har været - med den
praktiske.
Vi har planer om at lave en

fortsættes næste side

Vig Sogn

aktiv kirke liste, hvorpå vi
opfordrer så mange som muligt til at skrive sig på, som
har tid og lyst til at give en
praktisk, hjælpende hånd
ved diverse arrangementer
i kirken såvel som i præstegården.
Alle er meget velkomne til at
komme til vores menighedsrådsmøder og hører mere.

Ny hjemmeside
Vig kirkes nye hjemmeside – www.vigkirke.dk – er udarbejdet af Michael Snerum-Kofoed, der har været rigtig god
at samarbejde med.
Vi kan varmt anbefale hans ekspertise, jvf. www.malvic.dk
MICHAEL SNERUM-KOFOED

Glædelig højtid til jer alle nær som fjern samt et smukt nytår
Annette Berg, sognepræst.
Nyt fra menighedsrådet

Som mange sikkert har bemærket opvarmes Vig Kirke
fortiden af varmeblæsere.
Det skyldes, at det hidtidige
varmeanlæg - elektriske varmerør under bænkene - er
brudt sammen.
I samarbejde med provstiudvalget og stiftes varmekonsulent har menighedsrådet i længere tid arbejdet på et projekt
til nyt varmeanlæg.
Provstiets økonomi er imidlertid mere presset i år end
tidligere, hvorfor et nyt var-

meanlæg tidligst kan forventes installeret i løbet af 2012.
Inden for de økonomiske rammer, vi har til rådighed for
øjeblikket, har den optimale
løsning været varmeblæserne.
Vi er selvfølgelig opmærksomme på temperaturen - også når
det bliver koldere, og det vil vi
forholde os til ud fra de muligheder , der er til rådighed.
Der ligger tæpper i våbenhuset, som man er velkommen
til at benytte.

Vores gravemedhjælper Birgit
Poulsen har søgt nye udfordringer, og fået ansættelse i
Ørskov Begravelsesforretning
fra 1. januar 2012.
Vi ønsker Birgitte en god fremtid med nye opgaver og udfordringer.
Tak for tiden i Vig kirke og præstegård.
Med ønsket om en dejlig
adventstid og god jul,
Sonja Asbjørn, formand.
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DECEMBER
06.12 Kl. 14
JULEMØDE

Julemåneden i kirke og
præstegård

11.12 Kl. 16
LUCIAOPTOG
13.12 Kl. 9.15
KRYBBESPIL
20.12 Kl. 08.30
JULEGUDSTJENESTE
FRISKOLEN
24.12. Kl. 15 og 16.30
JULEGUDSTJENESTE
JANUAR
03.01 Kl. 19
MENIGHEDSRÅDSMØDE
08.01 KL. 10
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN
26.01 KL. 14
SOGNETS EFTERMIDDAG
FEBRUAR
01.02 Kl. 13.30
MINI-KONFIRMANDER
07.02 Kl. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
19.02 Kl. 11.00
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
TØNDESLAGNING OG
FASTELAVNSBOLLER MV.
I PRÆSTEGÅRDEN

Foto: Martin Hansen

Julemøde
Tirsdag den 06 december, kl. 14.
Áslakkur Á Steig, Fårevejle: ”Min barndom på
Færøerne og den færøske jul”
Som 14-årig begyndte Àslakkur som fisker for at spare op,
så han kunne uddanne sig som lærer.
Det lykkedes. Han kom til Danmark og blev bl.a. lærer i Jylland, afdelingsleder på en nordsjællandsk kostskole, og
siden hen lærer på Odsherred Efterskole og Lammefjordsskolen i Fårevejle.
Vi skal også høre julehistorier og synge julen ind med vore
dejlige salmer.
Traditionen tro afsluttes julemødet i Præstegårdens stuer.
Familiegudstjenester
3. søndag i advent, 11. december kl. 16, er der familiegudstjeneste med Lucia-optog med Børnekoret under ledelse af
Arild Bjørn og Lene Rosenvold.
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Jul i præstegården Foto : M. Skov

Julegudstjeneste med
krybbespil
Den 13. december, kl. 9.15,
er der julegudstjeneste med
krybbespil for Dagplejebørn
og Nr. Asmindrup Børnehave.
Efter gudstjenesten er der
julefest for Dagplejen i Konfirmandstuen med juletræ og
julemand.
Forældre og bedsteforældre
er hjerteligt velkomne.

Julegudstjeneste
Den 20. december, kl. 8.30,
er der julegudstjeneste med
krybbespil for Nr. Asmindrup Friskole.
Forældre og bedsteforældre
er også velkomne.
Juleaften
er der gudstjeneste kl. 15 og
16.30. Trompetist Jeppe Nielsen medvirker.

Dagplejens juletræsfest i
Præstegården 2010
Foto: Birthe Hansen

Mini-konfirmand – Hvad er det?
Børn i 9-10 års alderen er
nysgerrige og spørgende. De
er optagede af spørgsmål om
tro, samvittighed, om godt og
ondt, himmel og jord.
Derfor tilbyder vi et undervisningsforløb over et par måneder til børn på 3. klassetrin.
Vi kalder dem mini-konfirmander. Formen er præget af
leg og fortælling, svarende til
de 9-10 åriges måde at tilegne
sig nye ting på. Børrnene kommer til at høre bibelshistorie,

synge, tegne og klippe. Vi går
på opdagelse i kirken og ser
og rører ved døbefont og alter
og hører om dåb og nadver. På
den måde lever børnene sig
ind i de bibelske fortællinger
og lader fortællingerne mødes
med deres egne erfaring. Man
behøver ikke at være døbt for
være Minikonfirmand. Og det
er ikke nødvendigt at være
Minikonfirmand for senere
at blive konfirmeret Børnene
bliver hentet i skolen og fulgt

tilbage. Inden vi går i gang får
børnene lidt at spise.
Timerne ligger en eftermiddag om ugen – onsdag - fra
kl. 13.30-15.00. Vi begynder
onsdag, den 1. februar, og følgende onsdage til og med den
28. marts bortset fra den 15.
februar.
Børnene bliver hentet i skolen og fulgt tilbage.
I løbet af januar modtager
børnene/forældrene et brev
med tilmelding.

Fastelavn
Den 19. februar, kl. 11.00 er der fastelavnsgudstjeneste.
Børn i alle aldre må meget gerne være udklædte.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Præstegården
og spiser et let traktement og fastelavnsboller og drikker
sodavand/kaffe
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Nr. Asmindrup Sogn

Sognets eftermiddag

Torsdag den 25. februar kl.
14:
Dorthe Røssell, forfatter, maler
og foredragsholder.
”Jeg brød et løfte - hvorfor?”
Med udgangspunkt i sin bog
"Jeg brød et løfte" fortæller
Dorthe Røssel om sine oplevelser som lille pige under besættelsen. Forældrene var aktive

i modstandsbevægelsen. Hun
oplevede, at forældrene blev
arresteret af Gestapo.
Selv blev hun afhørt af den
berygtede forhørsleder Ib Birkedal. Men hun røbede ikke
noget.
Efter besættelsen lovede hun
sin far aldrig at tale om det, der
skete under krigen. Det løfte
brød hun først for nogle år siden
med sin første erindringsbog:
”Jeg brød et løfte”. Dorthe Røssell siger: ”Det traume, jeg har
levet med i så mange år, har jeg
nu fået bearbejdet. Minderne

har siddet i mig i alle de år og
vokset sig større og større. Jeg
har altid levet med et uforklarligt højt blodtryk, men siden
den først bog udkom, har blodtrykket været normalt. Mareridtene har jeg stadig, men dem
kan jeg leve med. Jeg ved, jeg
vil have dem resten af livet. Jeg
har fået et fantastisk godt liv.
I dag ser jeg minderne som et
liv, jeg har levet. Jeg har dem
stadig med i bagagen, men nu
er de som en CD, der ligger på
hylden, som jeg kan tage frem,
når jeg vil høre den.”

Nr. Asmindrup Kirkes
Børnekor.
I denne mørke tid, hvor længsel efter lys og glæde er et gennemgående tema, har børnekoret netop travlt med at lyse
op i form af årstidens sange.
Ikke mindst det kommende
Luciaoptog er under udarbejdelse.
Der øves flittigt hver torsdag

kl.14.30 - 15.15, hvor traditionen holdes i hævd af medlemmerne i børnekoret. Børnekoret er i øjeblikket medvirkende i gudstjenester, hvor
der kan findes plads til det,
og dermed aktivt hele året.
Formålet med at være med i
børnekoret, er udover at give
et musikalsk input, også at
værne om den fællesskabs-

følelse, man kan opleve i et
af lokalsamfundets kulturelle
anliggender, nemlig kirken.
Jeg ser frem til det fortsatte
arbejde i børnekoret, og personligt glæder jeg mig over
den sangglæde, der udvises
hver torsdag.

Kirkekaffe
Efter gudstjenesterne 8. januar og 19. februar er der
kaffe og samvær i præstegården.

cember.
Bidrag til Menighedsplejen
kan indbetales i Sparekassen Sjælland - konto 0517
1016990.
På forhånd tak.

Torsdag den 27. januar kl.
14:
Sognepræsten fortæller i ord og
billeder om: ”Berlin – Dresden –
Wien” i ord og billeder” .

Arild Bjørn

Nyt fra menighedsrådet

Belysning af kirken
Kirken er belyst – nu med
energibesparende lysspots
– i den mørke tid, dvs. i december og januar.

Julehjælp
Ansøgning om Julehjælp
(købmands/slagterkurv)
fremsendes skriftligt til sognepræsten senest den 7. de-
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Med ønsket om, at julen bringer os alle velsignet bud
Henning Hansen

Det sker

Årets Minikonfirmander

DECEMBER
14.12. Kl. 19.30
JULETONER FRA OG MED
VIBEKE AGGEBOE
16.12 Kl. 9.30
SKOLENS
JULEGUDSTJENESTE
18.12 Kl. 16.00
LUCIA
20.12. Kl. 9.00
JUL FOR
DAGPLEJEBØRN
JANUAR
01.01. Kl. 16.00
GUDSTJENESTE
ET GLAS OG KRANSEKAGE
08.01. KL. 14.00:
SØNDAGSCAFÉ
15.01. Kl. 10.00
KONFIRMANDINDSKRIVINING
17.01. Kl. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
19.01. Kl. 15-16.30
Babysalmesang i
Nykøbing-Sj. kirke
FEBRUAR
19.02 KL.10.00
FASTELAVN
ER MIT NAVN
26.02. kl 14.30
Fangekoret i Vig
MARTS
04.03 Kl.10.00
FOLKEKIRKENS
SOGNEINDSAMLING.
Egebjerg sogn

På billedet ses fra venstre:
Stine, Freya , Marcus, Loui og præsten.
Foran: Jakob, Sejer og præstens 2 hunde Flora og Heidi.
På billedet mangler; Isabel og Alberte.
Indskrivning af konfirmander i 6. klasse
I samarbejde med Egebjerg skole og bestyrelse er det blevet aftalt at begynde konfirmand-undervisningen i 6. klasse.
Planen er, at vi begynder undervisningen efter vinterferien,
dvs. i uge 8 og fortsætter indtil ca. sommerferien. Til efteråret laver vi en konfirmandweekend og fortsætter derefter
undervisningen som eftermiddagshold i januar 2013 . Tidspunktet aftaler vi i fællesskab. Tidpunktet for selve konfirmationen er den 28. april 2013. Indskrivningen finder steder
efter gudstjenesten den 15.januar kl.10.30.

Hyggeaften med Gløgg og
sprøde toner
JULESANG med Vibeke Aggeboe · Onsdag 14. dec. kl. 19.30
Vibeke synger julen smukt ind og vi synger allesammen
med. Vi smører stemmen
med Gløgg og æbleskiver i
Præstegården /Konfirmandstuen og ønsker hinanden en
rigtig glædelig jul. Alle er julehjerteligt velkommen.
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Egebjerg Sogn

Musik og Babysalmesang

Glade mødre og deres børn

Fastelavn er mit navn …
Søndag den 19. februar
kl.10.30 er der børne og familiegudstjenste.

Luciaoptog
med fredslys
Søndag 18. dec. kl. 16.00
Årets store familie-kirkedag.
Lucia-børnene synger og bærer “fredslyset” ind fra mørket. Fredslyset, der tændes
hvert år i Jesu fødselkirke
i Bethlehem, bringes med
stafet ud i hele verden med
håb om at freden vil sprede
sig blandt mennesker ligesom lyset. Medbring en lille
olielampe eller lign. og tag
Fredslyset med hjem efter
gudstjenesten – eller efter
julegudstjenesten den 24.
december.
10

Som sædvanlig må børnene
meget gerne være udklædte.
Bagefter slår vi ” Den stakkels kat af tønden” og hyg-

Ind med modermælken i
Nykøbing Kirke
Er du og dit barn (0 – 1 år) fra
Egebjerg sogn, så har vi 2
pladser i den musikalske legestue i Nykøbing Kirke. Babysalmesang er en stemningsfuld veksling af sang , dans, lyd
og bevægelse . Organist Müller
leder børn og forældre gennem salmerne med fagter og
en masse andre rare ting. Det
er ikke et krav at man er god
til at synge. Babysalmesangen begynder den 19.januar
fra kl.15 -16.30 og fortsætter
til og med den 29. marts. Da vi
kun har 2 pladser er det først
til Mølle princippet!!!
ger os i konfirmandstuen.
Alle store og små er velkomne.

Et liv som nomade

Søndagscafe en 8. januar kl. 14.00
Den 2. maj 2010 rejste Helle Arevad til Mongoliet med organisationen ProjectsAbroad. En organisation for frivilligt arbejde.
Her boede hun en måned hos en nomadefamilie i en Ger (et
stort rundt telt). Som hun fortæller det ”Mit hjem var ca, 200
km. udenfor hovedstaden Ulaanbaatar midt på sletterne in the
middle of nowhere . Min opgave her var som ethvert andet medlem af familien at hjælpe til med dagligdagen. Dvs. tage sig af
kreaturerne (får, geder og køer), karte cashmereuld af gederne,
lave mad, hente vand, samle kolort til brænde m.m.”
Eftermiddagen indledes med en kort gudstjeneste.

Egebjerg Sogn

Sogneindsamling
Søndag den 4 marts – vi har brug for DIN hjælp!
Egebjerg og Vig sogne er igen med til at samle ind til Folkekirkens Nødhjælp. Sogneindsamling 2012 har fokus på
sult. Som sagt, der er brug for din hjælp. Derfor meld dig som
indsamler ved i god tid at kontakte Didde Dich på tlf. 59 32
84 66, Michael Nissen på tlf. 59 32 81 99 eller Lars Andersen
tlf. 59 65 10 18.
Nyt fra menighedsrådet

Kære læser
På opfordring tillader jeg
mig at præsentere mig selv.
Ikke fordi jeg er specielt interessant, men – ok, som ny
menighedsrådsformand
i
Egebjerg Sogn, bør sognet
vel vide lidt om mig. Hvem
er jeg så… hm… objektivt
kan jeg da oplyse, at jeg er
55 år, er gift på 25. år – med
den samme dejlige kvinde og har 4 voksne børn. Alle 4
er drenge, der heldigvis har
bragt flere piger ind i mit liv
i form af søde svigerdøtre og
elskelige børnebørn. Børnebørn – Guds gave til os mennesker! Mit arbejdsliv er
brugt som politimand med
meget skiftende opgaver, lige
fra patruljebetjent, narkoefterforsker i København til
kriminalassistent i Nykøbing
Sjælland– og nu som leder af
lokalpolitiet i Kalundborg.

Folkekirken
Og hvilket forhold har jeg så
til folkekirken. Et interessant
spørgsmål, ikke kun til mig,
men til alle de omkring 80 %
danskere, der heldigvis stadig er medlemmer af FOLKEkirken. En kirke, der rummer
en bred vifte af religiøse hold-

ninger, dog med vores fælles
Gud som det absolutte midtpunkt. Jeg er ”kulturkristen”.
Og så er jeg opvokset i et kristent hjem, hvor forældrene
heldigvis også tog mig med i
kirke fra barnsben. Ikke hver
søndag, men så tit, at jeg altid har følt mig hjemme. Det
er så nok også årsagen til, at
min religiøsitet naturligt ligger i kristendommen, og der
ligger den trygt og godt. Mere
religion vil jeg ikke komme
ind på.

Hyggeligt samvær for
sognets beboere
For Menighedsrådet er for
mig ikke en religiøs platform,
men derimod en naturlig institution i det kirkesamfund,
vi er en del af. Vi assisterer
vores præst og menighed
med alt det administrative.
Vedligeholdelse af kirke,
kirkegård og præstegård skal
styres. Kirkens vigtige personale skal have ordentlige
arbejdsforhold. Og så prøver
vi jo også på – sammen med
præsten – at gøre kirken til
et samlingssted, selvfølgelig
ved gudstjenester, men også
ved nærværende foredrag og

andre arrangementer, til inspiration og hyggeligt samvær for sognets beboere.

Stor tak
Egebjerg Menighedsråd er
et dejligt Råd. Jeg har været
medlem i nu 11 år, dog de
sidste 3 år som suppleant, da
jeg havde brug for en pause
efter 5 år som kasserer. Vi har
et godt og varmt samarbejde
med vores gode vellidte
præst: Michael Nissen. Jeg
glæder mig til – foreløbig i et
år, frem til næste menighedsrådsvalg, at stå i spidsen som
en ydmyg arvtager efter Peter
Funch, der i nu 7 år har været
en inspirerende, engageret
og dygtig formand. Stor tak til
ham. Han har heldigvis lovet
at være konsulent for mig,
indtil jeg kan klare mig selv.
Per Kragh
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Gudstjenester
DATO

NR. ASMINDRUP

VIG

EGEBJERG

4. DECEMBER

2. S. I ADVENT

10.30 AB

16.00 KONCERT M. ORD

10.30 MN

11. DECEMBER

3. S. I ADVENT

16.00 HH

10.30HH

09.30 IW

18. DECEMBER

4. S. I ADVENT

10.30 HH

09.00 HH

16.00 MN

24. DECEMBER

JULEAFTEN

15 OG 16.30 HH

14.30 OG 16 AB

16.00 MN

25. DECEMBER.

JULEDAG

10.30 HH

10.30 AB

10.30 MN

26. DECEMBER

2. JULEDAG

09.30 AB

11.00 AB

10.30 HB

1. JANUAR

NYTÅRSDAG

16.00 HH

16.00 AB

16.00 MN

8. JANUAR

1. S. E. HEL. 3 K.

10.00 HH

10.30 AB

14.00 MN

15. JANUAR

2.S. E. H.3 K.

10.00 HH

10.00 AB

10.30 MN

22. JANUAR

3.S. E. H.3 K.

09.30 HH

11. 00 HH

09.30 IW

29. JANUAR

SIDSTE S. E. H.3 K.

10.30 AB

09.00 AB

10.30 IW

5. FEBRUAR

SEPTUAGESIMA

10.00 HH

11.00 FÆLLES GOSPEL GUDSTJeneste I HØJBY KIRKE

12. FEBRUAR

SEXAGESIMA

10.00 HH

10.00 AB

10.00 MN
10.30 MN

19. FEBRUAR

FASTELAVN

11.00 HH

09.30 HH

26. FEBRUAR

1. S. I FASTEN

10.30 AB

14.30 FÆLLES KONCERT MED ORD

4. MARTS

2. S. I FASTEN

10.00 HH

09.00 AB

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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09.00 MN

Egebjerg Sogn

Sognepræst Jens Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg,
4500 Nykøbing Sj., telefon 59 32 81 99
E-mail: jmn@km.dk · www.egebjergkirke.dk
Egebjerg Kirkegård: Graver Niels Nielsen,
Vejlebyvej 10, 4534 Hørve, mobil 24 20 59 32.
E-mail: egekgd@gmail.com
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56.
Formand Per Kragh Stokkebjergvej 9,
4500 Nykøbing, telefon 25 10 77 09.
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: Michael Nissen

