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På vej mod påske
Påsken falder tidligt i år.
Den fastlægges efter den
første søndag efter første
fuldmåne (den jødiske månekalender). Påsken handler
om Jesu lidelse, død og
opstandelse .
Jesu opstandelse er engangsbegivenhed. Den har
hverken fundet sted før eller
siden. Opstandelsen skal vi
derfor hverken argumentere
for eller imod, bevise eller
modbevise. Det lader sig
ikke gøre. Den tomme grav
er heller ikke noget bevis.
For det kunne jo være, som
rygtet sagde at liget var
stjålet. Opstandelsen skal
forkyndes som det, der ikke
kunne ske, og som der
derfor ikke var nogen vidner
til. Påskens budskab er et
ord, ikke en kendsgerning
på linje med f.eks. slaget ved
Odden 1808. For det drejer
sig om tro, og så kan man
ikke insistere på det ene
eller det andet. Det eneste
”bevis” er påsketroen, dvs.
disciplenes og nogle kvinders overbevisning om, at
den korsfæstede var opstået
fra de døde.
Troens vilkår er ikke beviser, men tillid. Tillid til Gud.

HENNING HANSEN

Tillid til, at livet det er livet
værd på af trods af tvivl og
stort besvær, på trods af det,
der smerter. Som et citat,
der tillægges Søren
Kirkegaard, men som er
essensen af en tankerække i
hans skrift, Sygdom til
døden, siger:
“At vove, er at miste
fodfæstet et øjeblik - ikke at
vove er at miste sig selv.” Det
at miste fodfæstet et øjeblik
- er ikke en tillid, vi selv kan
fremtvinge. Den er Guds
gave gennem Guds ord og
Guds ånd. Tro og fornuft
lever og ånder i forskellige
rum. Og bevæger de siger ud
over deres grænser, så bliver
fortsættes side 2
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tro til fundamentalisme og
fornuft til tro. De eneste
“beviser” troen kan fremlægge, det er de syner,
kvinderne og disciplene
oplevede efter Jesu opstandelse: kvinderne - den tomme grav: disciplene - Jesu
tilsynekomster.
Denne tro er kirkens
fundament fra den første
kirke og til nu. Og denne tro
har digtere og malere har
sat ord og billeder på som
f.eks.

Grundtvig
i salmen: Som forårssolen
morgenrød stod Jesus op af
jordens skød med liv og lys
tillige; derfor, så længe verden står, nu efter vinter kommer vår, livsalig i Guds rige.
Maleren Arne Haugen
Sørensen har i flere af sine
religiøse billeder malet
opstandelsesmotivet f.eks.
i alterbilledet i Skelager
kirke – en moderne kirke
ved Århus.
Det forestiller en lille
menneskeskikkelse i klare
farver, der stiger op fra den
tomme grav for at gå op i
Guds vældige hænder, der
åbner sig.
Skal billedet følges af ord,
kan det være i form af den
lovprisning, som lyder ved
et menneskes dåb og ved et
menneskes kiste : ”Lovet
være Gud, Vor Herres Jesu
Kristi Fader, som i sin store
barmhjertighed har genfødt
os til et levende håb ved
Jesu Kristi opstandelse fra
2

de døde.”
Lovprisningen omkranser
vores liv. Den lyder ved dåb
og ved begravelse.
Det løfte om Guds nærvær, som Gud gav os i
dåben, sættes ikke ud af
kraft ved døden. Det gælder
fuldt ud, selv om vi som
mennesker møder vores
grænse her. Døden er
menneskets grænse, ikke
Guds. Som digteren – Sten
Kaalø – forkynder:
Påskemorgen stod du op,
du kan ikke bindes,
gravens sten er ikke nok,
og døden overvindes.
Hver gang jeg syns jeg ku´
helt la´ vær´ at være,
står du her med livets nu,
Jesus, du min Herre.

Alterbilledet
Når man ser alterbilledet,
indser man, hvilken underfuld historie, det forkynder
om glæde og håb på trods.
Om døden og graven, men
også om menneskesønnen,
Kristus, der blev oprejst fra
de døde af Guds skaberhænder - som også vi og
dem, vi har mistet, engang
skal opstå i Guds rige, som
er dér, hvor Gud er. Om det

”Kristus er opstanden.
Ja, han er sandelig opstanden”

ALTERBILLEDET I SKELAGER KIRKE

er Kristus eller et menneske,
der står dér i Guds hænder det kan man ikke se. Det
bliver til ét og dermed til en
anskueliggørelse af det håb,
som påsken handler om.
Håbet om, at døden ikke får
det sidste ord. Det sidste ord
får Gud.
Det håb gjorde, at kvinderne igen fik munden på
gled. Det håb gjorde, at maleren igen fik penslerne på
gled. Hvor ethvert menneskelig håb er ude, hvor kun
forvirring og uro er tilbage,
rejser Gud med sin skabermagt et nyt og stærkt levende håb! Det gør Gud i dag,
som han gjorde det dengang
i påskemorgenrøde!
Når det sker, kan et menneske, kan vi, vende os mod
livet og gribe øjeblikket og
glæde os over det, også med
dets dystre sider: sorg og
smerte. Da er det også
muligt med stor ro at tage
afsked med det, når den tid
kommer. Glædelig påske.
HENNING HANSEN

Vig Sogn
Det
Detsker
sker

MARTS
06.03 KL.9.30
TORSDAGTRÆF I PRÆSTEGÅRDEN
16.03 KL. 10.30
GÆSTEPRÆDIKANT I VIG
KIRKE
19.03 KL. 19.00
OFF. MENIGHEDSRÅDSMØDE I VIG
PRÆSTEGÅRD
20.03 KL. 19.30
ODSHERREDS SANGKOR
MEDVIRKER SKÆRTORSDAG AFTEN I VIG KIRKE.
EFTERFØLGENDE SAMVÆR I VÅBENHUSET
26.03 KL. 19.00
REGULERING AF KIRKEGÅRD V./ VIG KIRKE
OFF. MØDE I VIG PRÆSTEGÅRD
27.03 KL.9.30
TORSDAGTRÆF I PRÆSTEGÅRDEN
APRIL
10.04 KL. 9.30
TORSDAGTRÆF I PRÆSTEGÅRDEN
13.04 KL. 13,00
MUSIKGUDSTJENESTE
16.04 KL. 19.00
OFF. MENIGHEDSRÅDSMØDE I VIG
PRÆSTEGÅRD KL. 19

24.04 KL. 9.30
TORSDAGTRÆF I PRÆSTEGÅRDEN
MAJ
08.05 KL. 9.30
TORSDAGTRÆF UDFLUGT
12.05 KL. 11.00
PINSEDAG MED
HARPESPIL I VIG KIRKE
21.05 KL. 19.00
OFF. MENIGHEDSRÅDSMØDE I VIG
PRÆSTEGÅRD
22.05 KL. 17.00
SPAGHETTI-BÅL-GUDSTJENESTE
JUNI
08.06 KL. 17.00
SKÆRSOMMER
GUDSTJENESTE

Pinsedag
Pinsedag er der atter harpemusik med ved gudstjenesten kl. 11 i Vig kirke.
Harpespiller Trine
Opsahl´s smukke musik er
stille, harmonisk, melodiøs
og fredfyldt og har en evne
til at bringe os i kontakt
med vores egne selvhelende ressourcer, hvilket
kan påvirke os på alle
planer.

N. F. S. Grundtvig

Krist stod op af
døde i påskemorgenrøde!
Thi synger lydt
og sjæleglad
hans menighed i allen
stad: Ære være
Gud i det høje!

Harpens kraft
Harpen har i mange kulturer været tillagt magiske
eller overjordiske evner,
fortsætes side 4

3
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hvilket bl.a. er tilfældet i
vores egen kristne kultur,
hvor englene ofte afbildes
med harper. De fleste af os
kender også beretningenfra det gamle testamente
om David, som spillede på
sin harpe for Kong Saul for
at formilde ham, når han
var i dårligt humør.
Se også www.opsahl.dk

Nyt fra menighedsrådet

Spaghetti
Spaghetti-bål-gudstjeneste
det største for de mindste torsdag d. 22. maj kl. 17 i
Vig Kirke, for børn i alle
aldre sm.m. forældre og
bedsteforældre.
NB ! Vi laver bål i præstegårdshaven, griller pølser
til spaghettien og laver
snobrød efter gudstjenesten, hvis vejret tillader det
- ellers er vi i konfirmandstuen.
Tilmelding til spisningen,
der er gratis, senest dagen
før på tlf. 5931 5126.

Konfirmation
Konfirmationerne finder
sted hhv. St. Bededag (7. B
og C) og Kr. Himmelfartsdag (7. A og C) kl. 11 i Vig
kirke.
Navne og adresser på årets
konfirmander kan ses på
www.vigkirke.dkNyt fra
menighedsrådet
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VIG KIRKEGÅRD

Regulering af den gamle
kirkegård ved Vig Kirke
Arbejdstilsynet har
påbudt ændringer på den
gamle kirkegård ved Vig
kirke for at sikre, at arbejdet kan foregå på en
sikkerheds-og sundhedsmæssig forsvarlig måde i
henhold til gældende
regler.
Det betyder, at kirkegården
skal omlægges, så interne
stier til gravstederne gøres
bredere for at muliggøre
brug af maskiner ved
gravning. Desuden skal
hele anlægget indrettes, så
der kan køres med maskiner i forbindelse med
driften.

Vig menighedsråd har
derfor fået udarbejdet en
udviklingsplan af kirkegårdskonsulent og landskabskonsulent Susanne
Guldager. Denne plan vil vi
gerne orientere om på et
møde for interesserede
brugere af den gamle kirkegård. Mødet afholdes i konfirmandstuen i Vig præstegård onsdag d. 26. marts
kl. 19.00.
På dette møde vil Susanne
Guldager også være tilstede
og fremlægge planen.

LARS ANDERSEN, FORMAND

Vig Sogn

Biblen
Hvor findes der f.eks. hjælp i Det nye Testamente, når man Er bange
Hebræerbrevet kapitel 4 vers 15 - 16
Hebræerbrevet kap.13 vers 5 - 6
Johannesevangeliet kap. 14 vers 1 - 6

Er bedrøvet
Johannesevangeliet kap. 14
2. Korintherbrev kap. 1 vers 3 - 7
1. Thessalonikerbrev kap. 4 vers 13 - 18

Er bekymret
Matthæusevangeliet kap. 6 vers 24 - 34
Filipperbrevet kap. 4 vers 6 - 7
1. Petersbrev kap. 5 vers 6 - 7

Er modløs
2. Korintherbrev kap. 4 vers 16 - 18
Johannesevangeliet kap. 14 vers 27
MORTEN FRIIS NIELSEN, REDAKTIONSUDVALG &
MENIGHEDSRÅDSMEDLEM

Kaj Munk:

Foråret så sagte
kommer

Tro er liv fra Gud
fyldt med dobbelt nåde:
først at få og så gi´ ud
det er troens gåde.
Et spirende forår ... i kærligheds vækst, ønskes I !
ANNETTE BERG, SOGNEPRÆST, VIG.

Musikgudstjeneste
- med Vibeke Aggeboe som
sang solist - finder sted i Vig
kirke søndag d. 13. april kl.
13.
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Det

Tak for en dejlig dag

MARTS
23.03 Kl. 10.00
FESTGUDSTJENESTE
APRIL
24.04 Kl. 14.00
SOGNETS EFTERMIDDAG
MAJ
04.05 Kl. 16.00
KONFIRMATION
10.05 Kl. 16.00
KONFIRMATION
LISSIE OG EGON NIELSEN SIGER TILLYKKE TIL HENNING HANSEN

08.05 KL. 14.00
SOGNETS EFTERMIDDAG

N. F. S. Grundtvig

Ja, jeg véd, du
siger sandt:
frelseren stod
op af døde!
Det er hver
langfredags
pant
på en påskemorgenrøde.
6

Det ligger mig stærkt på
sinde at sige alle, der var
med til at gøre mit 25 års
jubilæum til en festdag
både i Kirken og i Forsamlingshuset, en kærlig og
varm tak. Det var en uforglemmelig dag for
Margrete, Jakob og mig. En
dag, som har lejret sig med
glæde og taknemmelighed
i vores sind.
Tak for gaver, taler og
sange og skælmsk potpourri i ord og toner over
mit liv i kirke og præstegård.
Tak til Nr. Asmindrup
menighedsråd - Egon,
Anne, Eva, Ib, Henning K,
Margrete og Vagn - for alt
det I har gjort for at gøre
dagen til en uforglemmelig
dag.
Tak til Myrna og hendes
medhjælpere, fordi I ikke

PROVST PEDER AAGE BJERAGER OG
HENNING HANSEN

tabte pusten, så alle fik en
plads og alle blev mætte,
selv om der kom langt flere
end, der var bestilt til.
Tak til alle i Nr.
Asmindrup og Vig for den
uforbeholdne tillid, der er
blevet vist min familie og
mig gennem de forløbne
år. Det er vi dybt taknemmelige for.
Henning Hansen

Nr. Asmindrup Sogn

Om pligten til at kæmpe
Torsdag den 8. maj kl.
14.00 »Den gode historie« en fortælleeftermiddag
med sognepræst Eva
Melhof.
Eva Melhof har haft
sværere livsvilkår end de
fleste. Hun blev født med
synsnedsættelse.
For fem år siden blev
hun blind blind.
Hun husker lyskeglen,
som faldt ind i stuen den
stille søndag eftermiddag,
hvor vintersolen skinnede
gavmildt. Hun husker
glimtet af sin mand, siddende i en af stuens stole.
Hun ville gerne have set
børnene, men kaldte ikke
på dem, for hun havde en
dyster fornemmelse af, at
de ikke ville nå frem til

stuen, før alt blev mørkt. Og
det blev mørkt. En januarsøndag for snart fem år
siden mistede hun synet.
Og hendes svar på denne
svære skæbne er: Jeg tror,
vi er sat på jorden til at
synge en sang. Vi skal
synge, uanset om satserne
er i dur eller mol. Jeg har
fået ret mange satser i mol,
men jeg skal synge alligevel, siger Eva Melhof.

Ulykken
Mens hun var ved at vænne
sig til sit ændrede liv, ramte
ulykken endnu engang.
En decemberdag står
hun med sin førerhund på
Ringsted Station. Hun
kommer for tæt på perronkanten og hvirvels op i

luften af et gennemkørende tog. Da hun bliver
udskrevet tre måneder
senere, har hun fået foretaget flere amputationer.
Men som hun fortæller: Det
var ikke min krise. At miste
benet er noget mekanisk.
Det er besværligt, men ikke
umuligt at gå med en
protese. I modsætning til
da jeg mistede synet, så
oplevede jeg, at her kunne
jeg kæmpe. Jeg mærkede
en pligt til at kæmpe.
- Min første tanke, da jeg
vågnede op på afdelingen
var: Tak Gud, at jeg lever..
Det var stadig sort for mine
øjne, og togulykken gjorde
ikke mine odds nemmere,
men lyset i mit sind skal
der mere til at slukke.

Nyt fra menighedsrådet

Festgudstjeneste
Efter afslutning af kirkens
indvendige kalkning
(maling af inventar må på
grund af økonomi vente til
senere) genåbnes kirken
med festgudstjeneste
påskedag – søndag, den
23.03, kl. 10.
Erling Skovdal medvirker på trompet.
Menighedsrådsmøder
De kommende menighedsrådsmøder i Konfirmandstuen, kl. 19: 4. marts, 1.
april, 6. maj.

Mini-konfirmander
Undervisningen, der var
planlagt til begyndelse i
januar, er udsat til september.
Sognepræsten overtager
undervisningen, da Anne
Guindy har valgt ikke at
fortsætte. Menighedsrådet
siger Anne Guindy tak for
de forløbne år.
Inden sommerferien
inviteres børn fra 3. kl. og
forældre til et orienteringsmøde om minikonfirmandundervisning i
præstegården.

Gravermedhjælpere
Nadja Petersen, Unnerød,
er ansat som gravermedhjælper på kirkegården. Vi byder Nadja velkommen og ser frem til et
godt samarbejde.
Adresser
Formand Egon Nielsen,
Viseren 1, 4560 Vig,
tlf. 59 32 4425 Kirkeværge
Ib Baagøe, Kollekollevej
20, 4572 Nr. Asmindrup, tlf.
59 324265, Træffes bedst
efter kl. 14.00.
EGON NIELSEN, FORMAND
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Konfirmation
4. maj kl. 10:
Anton Holst Andersen,
Egebjergvej 195, Kildehusene, 4500 Nykøbing Sj.
Caper Nicholaj Jespersen
Larsen, Kirkebjerg 33, 4572
Nr. Asmindrup og
Christian Nielsen,
Kirkebjerg 6, 4572 Nr.
Asmindrup

Traditionsbærer
og kulturbryder
Sognepræst Eva Mikkelsen,
Eggeslevmagle, fortæller
torsdag den 24.april kl. 14
om Bodil Koch.
For den midaldrende og
ældre generation huskes
Bodil Koch som en af
50erne og 60ernes mest
markante politikere og
kulturpersonligheder.
Uforfærdet gik hun imod
strømmen - også mod sine
egne i Socialdemokratiet.
I 1950 blev hun udnævnt til kirkeminister –
ikke alene landets, men
verdens første kvindelige
kirkeminister. Det var hun i
13 år. Minister- karrieren
afsluttede hun som kulturmister. Politik var for
hende: “forpligtelse over
for medmennesket”.
Som kirkeminister lå
hendes største indsats bl.a.
i et markant forsvar for
folkekirkens rummelighed
og forkyndelsesfrihed og i
modernisering af folkekirken, hvor indsættelse af
kvindelige præster var en
naturlig del. Med sin
ukonventionelle stil og
debatskabende ånd nød
hun personlig og saglig
anseelse.
Hun blev verdenskendt
første gang, da hun i 1958
lod sig fotografere, skarpt
kritiserende USAs udenrigsminister J.F. Dulles. Hun
8

BODIL KOCH

koketterede selv med det
ved at kalde sig partiets
“manegeklovn”. Hun
kunne ikke lade være med
at anfægte vedtagne
forestillinger og skabte
derfor debat. Hun var en
sjælden blanding af
kontanthed og kunstnersjæl, indbegrebet af
medmenneskelighed og
blottet for diplomatisk
sans. Hun var på én gang
kompromisløs evangelist,
traditionsbærer og kulturbryder.
Hun brændte for større
lighed, større åndelig
frihed og frihed for kunsten
og kvindesagen.
Og kvindesagen satte
Bodil Koch handling bag
med stiftelsen (1944) af den
tværpolitiske bevægelse
for kvinder Folkevirke, hvis
idegrundlag er at give
deltagere de bedst mulige
forudsætninger for at tage
aktiv del i samfundsdebatten.

10.maj kl 16:
Frederik Søren Starklint,
Søgårdssvinget 24, 4572 Nr.
Asmindrup

Kirkekaffe
Efter gudstjenesterne 6.
april og 1. juni er der kaffe
og samvær i præstegården
Menighedsplejen

I julemåneden uddelte
menighedsplejen julekurve og blomster til
sognets ældre.
Vi siger tak for bidrag i
det forløbne år, samt tak til
Lions Club Odsherred for
julekurve og til Søsterloge,
nr. 70, Lærken, Nykøbing Sj. for gave.
Bidrag til Menighedsplejen
kan indbetales i Sparekassen Sjælland - konto 0517
1016990.
På forhånd tak.
Glædelig påske
HENNING HANSEN

Egebjerg Sogn
Det
Detsker
sker

MARTS
04.03 KL. 14.30
GUDSTJENESTE „FÆLLESSTUEN“
09.03 KL.16.00
SPILLEMANDSMESSE
20.03 KL. 19.30
NADVERGUDSTJENESTE
21.03 KL. 10.00
LITURGISK GUDSTJENESTE
23.03 KL. 10.00
FESTGUDSTJENESTE
30.03 KL. 10.00
KONFIRMANDGUDSTJENESTE OG FORÆLDREMØDE
APRIL
01.04 KL. 14.30
GUDSTJENESTE „FÆLLESTUEN“
27.04 KL. 11.00
KONFIRMATION
29.04 KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE.
MAJ
05.05 KL. 14.30
GUDSTJENESTE „FÆLLESSTUEN“
11.05 KL. 10.00
FESTGUDSTJENESTE
18.05 KL. 14.00
SØNDAGSCAFE

Den stille uge er
alt andet end stille
I år falder påsken særlig tidligt, dvs. midt i marts. Det gør
den fordi påskedag altid er den første søndag efter fuldmåne efter forårsjævndøgn og det kan jo variere næsten en
måned.
Ugen op til påskedag, kirkens største festdag, kaldes for
den stille uge, og det er egentlig en helt forkert betegnelse.
Ugen er nemlig fuld af drama, svigt, død og glæde, som
skal ses i lyset af hinanden.
Palmesøndagsgudstjenesten indleder ugen med Jesu
indtog i Jerusalem. En dag fuld af både tilbedelse, men
også latterliggørelse.
Skærtorsdagsaften indstiftede Jesus nadveren. Denne
aften mindes vi derfor med altergangsgudstjeneste.
Langfredag er dagen hvor Jesus blev korsfæstet. Denne
gudstjeneste er lidt anderledes fordi den er liturgisk . Dvs.
der er ingen prædiken. Ingen blomster og tændte lys.
Til gengæld læses forskellige tekster og man inddrages i
gruen, lidelsen og dramaet i form af vekselsang.
Påskedag fejrer vi Jesu opstandelse og at Gud derigennem
viste og viser os at hans kærlighed til os er stærkere end
selv døden.
Kom derfor og oplev i år påsken i sin helhed.

Spillemandsmessen
Så blev det endelig - efter vi
i efteråret måtte udsætte
spillemandsmessen - muligt
at gennemføre musikgudstjenesten. Det sker
lørdag den 9. marts kl. 16.00.
Kom derfor nu og oplev en
ganske særlig gudstjeneste
iklædt dansk folkemusik.
Udgangspunkt for musikken ved gudstjenesten er
traditionel dansk dansemusik, og hver sats bygger på
en bestemt danserytme.
Teksterne er skrevet af Holger Lissner, som har fulgt

Fra venstre Poul Erik Skakke, Ivan
Damgaard, Vibeke Kristensen og
Michael Sommer.

den traditionelle messeform, og resultatet er blevet i
alt 15 satser med titler som
Introitus (schottish), Kyrie
(polsdans) og Sanctus (seksfortsættes næste side
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Egebjerg Sogn
FORTSAT

tur) for at nævne et par af
dem.
Orkesteret der medvirker hedder.“ Jydsk på
Næsen“ . Man kan læse
nærmere om spillemandsmessen ved at gå ind på
Google og skrive
„spillemandsmessen“ .
Nærmere omtale vil komme
i avisen, men sæt allerede
nu kryds i kalenderen.
Alle er velkomne også fra de
andre sogne

HER SES NOGLE AF DE FORVENTNINGSFULDE KONFIRMANDER

Konfirmandgudstjeneste: Søndag den 30. marts kl. 10.00
er der konfirmand-gudstjeneste. Konfirmanderne læser
flere af søndagens tekster og er praktiske hjælpere ved
gudstjenesten. Bagefter er der forældremøde i konfirmandstuen.

Gudstjenester i Fællesstuen

Tirsdag den 4.marts kl.14.30
Tirsdag den 1. april kl.14.30

Fra Kierkegaard
over Emma Gad

Tirsdag den 6.maj kl.14.30
Efter gudstjenesten er der
hyggeligt samvær og kaffe.
Alle er velkomne.
JOAKIM GARFF

Mark. 15,34

»Min Gud, min
Gud!
Hvorfor har du
forladt mig?«
10

SØREN KIERKEGAARD

Den 18.maj kl. 14.00 er der
søndagscafe´ med forfatteren, teologen og lektor, på
Søren Kirkegaard
Forskningscentret Joakim
Garff.
Joakim Garff er bl.a. kendt
for at have skrevet bogen
SAK, Søren Aabye
Kirkegaard. En Biografi.
Joakim Garff vil denne
eftermiddag tale om
„Dannelse og identitetsdannelse“.
Om bevægelsen fra Kir-

EMMA GAD

kegaard over Emma Gad til
moderne kompetencetænkning.
Det er foredragets synspunkt, at dannelse ikke
bare er en disciplin for elitære hoveder med hang til
takt og tone, men en af de
vigtigste forudsætninger
for sand selvforståelse og et
meningsfuldt fællesskab
Alle er velkomne også fra
de andre sogne.

Egebjerg Sogn

lapidarium.

Nyt fra menighedsrådet

Handicaptoilet
Nogle har måske undret sig
over et stort gravet hul ved
vores kapel? Men det har sin
naturlige forklaring.
Vi er nemlig ved at forbedre
toiletforholdene med et
handicaptoilet og dertil kræves jo et større gravearbejde, som vi fik ordnet i
januar. VVS-folk, murer,
tømrer og maler har også
været i gang i et stykke tid,
så vi snart kan byde velkommen!

Hynder
Gode hynder på alle kirkebænkene har længe været et
ønske og i løbet af kort tid vil
I alle kunne sidde behageligt på alle bænkene, mens I
synger med og mens I hører
Vor Herres glædelige budskab forkyndt af Michael.
Sidste år fik vi kalket koret
omkring alteret og ved
orglet. I år er det sakristiet
og sideskibet, der skal friskes op. Der er strenge
regler for, hvordan man
vedligeholder vores gamle
middelalderkirke, herunder hvilken slags kalk, der
må bruges. Forhåbentlig
kan vi få kalket den resterende del af kirkerummet
næste år.
Vores låse og nøgler var
efterhånden så slidte, at sikkerheden var for dårlig.

Uden for præstegårdens
indkørsel tynder vi ud i de
gamle træer efter rådgivning
fra en erfaren forstmand.

KIRKENS UDHÆNGSSKAB VED
DAGLI’BRUGSEN

Derfor har vi fået nye i et
mere sikkert system og med
kontrol over de udleverede
nøgler.

Stråtagene
De gamle stråtage omkring
præstegården er hårdt angrebet af mos, hvilket medvirker til at nedbryde stråene. Vi sørger for, at mosset
bliver fjernet her i foråret.
Kirkegården er jo ved at
blive omlagt i forbindelse
med en indskrænkning af
området med kistegrave,
som der ikke er så megen
efterspørgsel efter som tidligere, hvor der var færre,
der ønskede en urnegrav.
Det styres af kirkegårdsudvalget og graveren, ind
imellem suppleret med
ekstern hjælp. Der plantes
nye hække, gangene gøres
bredere og gamle, bevaringsværdige gravsten får en
samlet placering i et såkaldt

Aktiviteter
Til at tilrettelægge og sørge
for aktiviteter for sognets
beboere har vi et aktivitetsudvalg, hvori også præsten
deltager. De mange gode
tilbud fremgår omstående af
den første spalte under
Egebjerg Sogn og udhængsskabet ved Dagli’Brugsen.
Har DU forslag til emner,
aktiviteter el.a., er du meget
velkommen til at komme
med forslag - personligt, pr.
post, telefon til præsten eller
på egebjergmenighedsraad@
paradis.dk
P.S.:
I bladets nr. 1 blev I stillet en
præsentation af menighedsrådet i udsigt. Den arbejdes
der fortsat på!
Menighedsrådsmøder
Følgende dage er der
menighedsrådsmøde
13.marts. 29.april, 19.juni og
21. august kl.19.00.
Møderne er offentlige og
finder sted i præstegårdens
konfirmandstue.
Dagsorden kan ses på kirkens hjemmeside en uge
før mødet.
På gensyn i vores kirke.
PETER FUNCH
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Gudstjenester
DATO
9. MARTS

MARIÆ BEBUDELSE

VIG
KL.10.00 HANSEN

NR: ASMINDRUP

EGEBJERG
KL.16.00 NISSEN

16. MARTS

PALMESØNDAG

KL.10.00 NØRHØJ

KL. 10.00 NISSEN

20. MARTS

SKÆRTORSDAG

KL.19.30 BERG

KL. 19.30 NISSEN

21. MARTS

LANGFREDAG

KL. 10.00 HANSEN

23. MARTS

PÅSKEDAG

KL. 10.30 BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 10.00 NISSEN

24. MARTS

2. PÅSKEDAG

KL. 11.00 BERG

KL. 9.30 BERG

KL. 10.30 NISSEN

30. MARTS

1.S.E. PÅSKE

KL. 10.00 BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 10.00 NISSEN

6. APRIL

2.S.E. PÅSKE

KL. 9.00 HANSEN

KL. 10.30 HANSEN

KL. 9.00 WILLERT

13. APRIL

3.S.E. PÅSKE

KL. 13.00 BERG

KL. 10.30 BERG

KL. 10.00 NISSEN

18. APRIL

ST. BEDEDAG

KL. 11.00 BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 10.30 WILLERT

20. APRIL

4.S.E. PÅSKE

KL. 10.00 BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 10.00 NISSEN

27. APRIL

5.S.E. PÅSKE

KL. 9.00 HANSEN

KL. 10.30 HANSEN

KL. 11.00 NISSEN

1.MAJ

KR. HIMMELFART

KL. 11.00 BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 9.00 WILLERT

4. MAJ

6.S.E.PÅSKE

KL. NN

KL. 10.00 HANSEN

KL. 10.30 NISSEN

11. MAJ

PINSEDAG

KL. 10.30 BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 10.00 NISSEN

12. MAJ

2. PINSEDAG

KL. 9.00 HANSEN

KL. 10.30 HANSEN

KL. 10.30 NISSEN

18. MAJ

TRINITATIS

KL. 10.30 HANSEN

KL. 9.00 HANSEN

KL. 14.00 NISSEN

25. MAJ

1.S.E.TRINITATIS

-

KL. 10.30 BERG

KL. 10.00 NISSEN

1. JUNI

2.S.E.TRINITATIS

KL. 9.00 HANSEN

KL. 10.30 HANSEN

KL. 10.30 NISSEN

8. JUNI

3.S.E.TRINITATIS

KL. 17.00 BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 9.00 WILLERT

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. 5965 1018.
Kirkeværge Bibi Nielsen, Vig Hovedgade 24 B,
4560 Vig, tlf. 5931 6365.

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.
Nr. Asmindrup Kirke: Graver Bjarne Sørensen
Graverkontor: Telefon 59 36 61 16 – Privat 59 32 44 95

Egebjerg Sogn
Sognepræst Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 4500
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KL. 10.00 NISSEN

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
Praktisk information

Besøg på sygehuset
Kontakt venligst din sognepræst
Kirkebiler
De tre sognes kirkebil kører til samtlige gudstjenester, andagter, koncerter samt aran-gerede
møder, også på tværs af sognegræn-serne. Egenbetaling pr. gang pr. person: kr. 10,- kirkebilen
bestilles senest dagen før via tlf. 4025 0606.
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