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Sommerudflugt til
København

I Martin A. Hansens
første fodspor s.11
s. 7

Sognepræst Henning Hansen, Nr. Asmindrup KIRKE

Pinse – Morgen i maj, når
det grønnes!
Skin over vang, som en morgen med sang, morgen i maj,
når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt, så på Guds nåde
der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som
fjeld!
(Grundtvig - Salmebogen nr. 291)
Henning Hansen

Vig kirke

Nr. Asmindrup kirke

Egebjerg kirke

Det maleriske billede i verselinjen ”Morgen i maj, når
det grønnes” ser man f.eks.,
når man på denne årstid
cykler fra Asmindrup og ned
og op ad istidens bakker til
Kildehusene og op langs
fjorden til Anneberg.
Skovens og grøftekantens
grønne farver. Blomsterfloret langs vejkanten, på marker og enge i alle regnbuens
farver: røde valmuer og gule
engblommer og mælkebøtter, violet dueurt, lilla syren,
hvid skarntyde, hvis rosetter
strækker sig mod lyset som
en ballerina på tåspidser og
arme elegant strakt i vejret.
Og fårene står der endnu
og glor på engen ved Sct.
Karens Kilde. Græsser eller
tygger drøv, mens de med
undren lytter til sangfugle-

nes sangerdyst og med store, undrende øjne iagttager
verden omkring dem. Hr.
Andrik, der står på et ben
og vogter sin Andersine mod
for nærgående bejlere. Hr.
kok, der går adstadigt over
vejen klædt i sin farverige
hovedbeklædning og fjerdragt som en fornem kammerherre. Kysten smiler
fagert med en lille båd, der
gynger.
Disse intense sanseoplevelser med farver, dufte, og
lyde rører og bevæger sind
og hjerte, så livet, glæden og
lykken ikke er det værste
man har. Det er ånd, der rører og bevæger, selv hjertet
så hårdt som fjeld.

fortsættes side1
2

Ordet fra præsten
FORTSAT

Ånd og liv
Den bibelske fortælling om
Gud, der som pottemageren
formede mennesket af jord,
fortæller, at Gud blæste livsånde i dets næsebor, så det blev
et levende væsen. Uden ånd
ville vi være som umælende
væsener og livløse robotter.
Ånd er liv. Ånd er åbenhed.
Ånd er integritet. Ånd er tillid. Ånd er kærlighed. Der er
ånd i et kærtegn. Der er ånd
i at gribe dagen, øjeblikket,
og være til stede. Ånd er at
mærke i sjæl og sind, at livet
er til, er her - og at det er dit
og mit.
Pinse - Ånd Helligånd
Pinse er festen for Guds ånd,
Helligånden, Guds kraft, der
nedsteg til vor skrøbelighed.
Pinse er, at ”det ånder himmelsk over støvet.” - At Gud
på ny blæser sin livsånde i
mennesket, som er af og til
jord - og med sin hellige ånd
skaber livet på ny!
Fællesarrangement

Friluftsgudstjeneste i
Klint Kalkbrud
Søndag den 21. august kl.
11.00. Efter gudstjenesten
spiser vi den medbragte
mad i det grønne: I tilfælde
af dårligt vej flyttes gudstjenesten til Højby Kirke.
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For pinse var det ikke kun
dengang, da disciplene var
forsamlet i Jerusalem, og
det var, som om der kom fra
himlen en lyd som af et kraftigt vindstød og tunger som
af ild viste sig for dem - og
kirken blev til.
Pinse, det er nutid. Pinse er
nærværets fest. Og hvor Helligånden rører ved et menneske, er det ikke længere
muligt at betragte hverken
Gud eller mennesker eller livet på afstand som en
abstrakt idé eller teori. Når
ånden kommer os så nær og
rører vores hjerte og sind, så
åbnes vore øjne og vi ser at
alt, dagen i dag, vore glæder,
og det, der tynger, alt ser vi
omsluttet og gennemtrængt
af Guds kærlighed, der tåler
og udholder alt og aldrig hører op med at elske os. Elske
dig og mig på trods af vores
svigt, på trods af det, vi sårer
hinanden og andre med.
Det er nu, det er pinse. Det

er nu vores hjerte slår, og vi
får givet en ny dag. Det er nu,
vi kan sanse sommerens lys
og varme.
Det er nu - ”Morgen i maj, når
det grønnes” - naturen holder pinsefest i sit pinsesnit
af røde valmuer, gule mælkebøtte og engblommer, violet dueurt, lilla syren - end
ikke Salomo i al sin pragt var
klædt som en af dem.
Det er nu, vi kan være til
stede for andre , hjælpe og
værne om den, som er svag,
elske; thi der i er livet.
Dette øjeblik og ethvert øjeblik i dit og mit liv er fyldt
med mere end vi kan se.
Det er fyldt med Guds ånd
og kærlighed. Det rører selv
hjertet så hårdt som fjeld.
Morgen i maj, når det grønnes
Glædelig pinse!

Det sker

JUNI		
02.06 KL. 11.00:
7. B - KONFIRMATION
07.06 KL. 17.00:
SPAGHETTI GUDSTJ. OG
MINIKONFIRMAND
AFSLUTNING
11.06 KL. 16.00:
OPERAKONCERT I VIG
KIRKE
13.06 KL. 11.00:
FÆLLES 2. PINSEDAG I
EGEBERG
15.06 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
JULI
19.07 KL. 07.45-18.00:
FÆLLES SOGNEUDFLUGT
FOR NR. ASMINDRUP
OG VIG SOGNE
AUGUST
07.08 KL. 11.00
FÆLLES GUDSTJENESTEKONCERT-FROKOSTSOMMERMØDE
I VIG KIRKE OG
PRÆSTEGÅRD
17.08 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
21.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I KLINT

konfirmanderne fra Odden, Højby, Egebjerg og Vig

Den fælles konfirmand
gospel weekend
I Vig Kirke og præstegård - for konfirmanderne fra Odden,
Højby, Egebjerg og Vig - forløb over al forventning. Og gospel
gudstjenesten om søndagen med sang, musik og rytmer, fik
kirken til at danse i glædesfyldt og højtidelig samklang med
den stille, andagtsfulde, gående altergang og fælles salmesangen.
Tak til Erik Olsen, gospel korleder og alle jer modige konfirmander, forældre, bedsteforældre søskende mv., der turde
gi´ den hele armen.
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Vig Sogn

Spaghettigudstjeneste

Forårets MINIKONFIRMANDERNE i Vig - en dejlig flok. Vi
savner Anders på fotoet.... men ellers er hele flokken repræsenteret. Kom og hør, hvor dejligt de kan synge m.v. tirsdag
d. 7. juni kl. 17 til Spaghetti gudstjenesten i Vig kirke med
efterfølgende bål og spisning i præstegårdshaven.
Alle er velkomne.

Så er der atter opera i Vig
Kirke
Pinselørdag d. 11. juni kl.
16 kan den islandsk fødte sopran, Sóla Braga, igen opleves
i Vig Kirke sm.m. Semion på
klaver.
Entré: 50 kr
Sóla begyndte sin sanguddannelse på Musikkonservatoriet i Reykjavik og fortsatte
sine sangstudier ved Indiana
University i Bloomington,
Indiana, USA hos Roy Samuelsen og Virginia Zeani, som
hun afsluttede med Bachelor
og Master i solosang og sangpædagogik. Derudover har
hun deltaget i masterclasses
i liedsang hos bl.a. Elly Ameling, Gérard Souzay, Dalton
Baldwin og Erik Werba.
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Sóla Braga

Sóla Braga er en meget efterspurgt koncert- og operasanger. Hun har en guddommelig
stemme og hjerte energi, som
hun formår at formidle via sin
sang og intense nærvær. Kom
og oplev englene, der synger
med!

Tirsdag d. 7. juni kl. 17 til
i Vig Kirke.
Efter en kort og meget børnevenlig gudstjeneste, hvor
Minikonfirmanderne medvirker, er alle velkomne
til bål i Præstegårdshaven,
hvor vi griller pølser,
spiser spaghetti, bager snobrød mv.
I er velkomne til at ta´ både
forældre, søskende, bedsteforældre, jeres gudmor/gudfar, faddere eller andre med.
25 kr. pr. familie (1-4 personer).
50 kr. pr. familie (hvis I kommer 5 og derover).
Tilmelding senest d. 5. juni
Tilmelding: til sognepræst
Annette Berg på tlf. 59 31 51
26 eller e-mail: annb@km.dk

Modtag små
vinger af lys....
via ord.... via sms
Har du en mobiltelefon og
kunne du tænke dig af og til
at modtage en sms med et
særligt udvalgt citat af små
gode ord og vinger af lys fra bibelen, salmebogen, et
digt el. andet, så send mig
gerne dit mobilnummer via
annb@km.dk, så sætter jeg
dig på GODT-ORD-PÅ-VEJENLISTEN og du vil automatisk
være med. Du kan til enhver
tid afmelde dig igen.

Vig Sogn

Forårets Torsdagstræf sæson blev afsluttet med en tur i det grønne på en smuk 5. maj dag.
Turen gik til Vallekilde Korskirke og Højskole.
Tak for herlige Torsdagstræf formiddage. Tak fordi I kommer så dejligt og trofast torsdag
efter torsdag.
Tak til alle jer, der praktisk er med og som gør det rart, hyggeligt og godt for os alle.
Vi glæder os til efterårets sæson, der starter op igen torsdag d. 29. september.
På herlige gensyn.

Fælles gudstjeneste, koncert og
sommermøde
Et øjeblik, en evighed
Søndag d. 7. aug. får vi ved
den fælles Egebjerg-Vig
gudstjeneste i Vig kirke kl.
11 besøg af Arne Andreassen, Haslev, der for nylig har
udgivet salmesamlingen "Et
øjeblik, en evighed". Gudstjenesten, der vil have præg
af en koncert, tager afsæt
i helt nye salmer – skrevet
med inspiration i Det gamle
Testamentes stærke og poetiske tekster. Melodierne er
meget sangbare, teksterne

er enkle og formidler den
enkle og meditative glæde.
Musikere til koncerten bliver Gitte Paxevanos, sang
og Arne Andreasen, piano.
Menigheden inviteres til at
synge med på de fleste salmer.
Efter gudstjenesten er der
fælles frokost i Vig præstegård, hvortil alle er velkomne og Arne A. vil fortælle os
om tilblivelsen af salmerne.
Pris for deltagelse ved frokosten inkl. drikkevarer er 50

Gitte Paxevanos og
Arne Andreasen

kr. Det bliver også muligt at
købe Arne A.´s bog/CD signeret, som kan betales med
Dankort.
Alle er velkomne fra nær og
fjern.

Må alt det bedste fra kærlighedens KILDE - vokse frodigt i vores verden.
Spirende grønne og glade sommerhilsner til jer alle.
Annette Berg,
sognepræst i Vig.
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Det sker

JUNI
12.06 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE
TROMPETIST ERLING
SKOVDAL MEDVIRKER
19.06 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN
JULI
19.07 KL. 07.30-18.00:
SOGNEUDFLUGT FOR
NR. ASMINDRUP OG VIG
AUGUST
02.08 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
07.08 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN
18.08 KL. 16-18:
KONFIRMANDINDSKRIVNING
I PRÆSTEGÅRDEN
21.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I KLINT KALKBRUD
SEPTEMBER
13.09 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Grundtvig

Det ånder
himmelsk
over støvet
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Kattekonge og kattedroning fastelAVN 2011
Foto: Kamilla fertin

Pinsedag
Ved gudstjenesten pinsedag, søndag, den 12. juni, medvirker trompetist Erling Skovdal.
Indskrivning af konfirmander
Torsdag den 18. august kl. 16-18 er der indskrivning af konfirmander i præstegården.
Hvis man er forhindret, kan andet tidspunkt aftales.
Dåbs- navneattest medbringes.
Undervisningen er tirsdage fra 08.15 til 09.45 og begynder
tirsdag den 13. september.
På grund af den ændrede skolestruktur sørger menighedsrådet for eventuel transport til skolerne i Højby og Vig.
Har I nogle spørgsmål, er I naturligvis velkomne til at kontakte mig.
Kirkekaffe
Efter gudstjenesterne 19. juni og 7. august er der kaffe og
samvær i præstegården.

Nr. Asmindrup Sogn

Sommerudflugt til Dronningens
København
Sommerudflugten
for Nr. Asmindrup og Vig finder sted den 19. juli og går til
Skuespilhuset og Kastellet.
Vi spiser frokost i Garnisonskirkens Menighedslokaler.
Vi drikker kaffe på Lindenborg Kro.
Der er afgang fra Nr. Asmindrup Forsamlings kl. 07.30
og fra Vig kl. 07.45.
Hjemkomst kl. ca. 18.
Pris for turen inklusive frokost, kaffe og drikkevarer:
er 350 kr.
Tilmelding senest den 12.
juli til Eva Jensen på tlf. 30
63 75 28 og til Sonja Asbjørn
på tlf. 59 31 51 26.

Skuespilhuset
er det Det Kongelige Teaters
nye teaterhus . Det er et fornemt stykke arkitektur med
inspiration fra New Yorks
kælderscener, samt folkelige, italienske rennæssanceteatre. Det ligger på
Kvæsthustbroen for enden
af Nyhavn, med udsigt over
havneløbet og Operaen på
den anden side af vandet.
Efter ca. 130 år har Det kgl.
Teater endelig fået sit nye
skuespilhus - et hus, der fra
inderst til yderst er skræddersyet til skuespil på højeste niveau. Et teaterhus,
der skal kunne tilpasse sig
de enkelte forestillinger, og
hvis fysiske formater og akustiske formåen skal kunne

Skuespilhuset

give publikum en suveræn
og uforglemmelig oplevelse. Arkitektonisk består
Skuespilhuset af tre iøjnefaldende hovedelementer:
promenaden, scenebygningen og tagetagen. Adgangen
til Skuespilhuset går via den
svungne promenade af egetræsplanker, der stående på
skæve, venetianske søjler
omkranser bygningen. Scenetårnet er beklædt med
kobber, som på en solbeskinnet dag vil stråle om kap
med havnebassinet, mens
3. etages glasfacade – hvor
skuespillernes garderober
og administrationen har
hjemme – i aften- og nattetimerne vil gløde af changerende lys. Der tre scener:
Store Scene med plads til
650 tilskuere, Mellem Scene
med 250 pladser, Lille Scene
med 100 pladser. Skuespilhuset åbnede i 2008.

Kastellet
Kastellet er et af Forsvarets
markante historiske bygningsværker. Det blev anlagt
i 1662-1664 som afslutning
på Københavns volde. I dag
fungerer Kastellet som en
moderne arbejdsplads for
flere hundrede ansatte i forsvaret. Stedet er på én gang
et museum, en militærby og
en yndet turistattraktion.
På rundvisningen hører vi
Kastellets historie, ser den
gamle arrest og cellen, hvor
Struense sad, Krudthuset, der
også blev anvendt som fængsel, besøger kirken og ser,
hvordan soldaterne boede i
midten af 1700-tallet.
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Nr. Asmindrup Sogn

Konfirmander 1. maj 2011
Foto: Tim Lerche

Bagerst fra venstre
Henning, Adam, Johanne, Frederik D., Matias, Frederik G., Naja, Marcel.
Foreste række fra venstra: Nina, Katarina, Emma, Julie og Meggie.

Fra venstre
Henning, Andreas, Jakob, Sara, Sofie, Mille, Tobias og Helena
God sommer.
HENNING HANSEN
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Minikonfirmander 10. april 2011
Foto: Kamilla fertin

Det sker

JUNI
13. 06 Kl. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
OG KIRKEFROKOST MED
VIG I EGEBJERG
PRÆSTEGÅRDSHAVE.
21. 06 KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
AUGUST
07. 08 Kl. 11.00:
FÆLLES KIRKEDAG MED
VIG I VIG.
13. 08 KL. 08.30:
UDFLUGT
14. 08 KL. 10.00:
KONFIRMANDINDSKRIVNING
16. 08 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
21. 08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE I
KLINT KALKBRUD
SEPTEMBER
11. 09. kl. 10.00:
HØSTGUDSTJENESTE

Tunger af ild og
dog prædiken
mild
giv dem du,
salver og
sender!

Man kan ønske hinanden
en velsignet sommer på
mange måder
Nedenstående velsignelse er nok en af de smukkeste måder man kan gøre det på.
”Må Herren gå foran dig
og vise dig den rette vej.
Må Herren gå ved siden af dig,
så han kan tage dig i sine arme
og beskytte dig mod farer
fra højre og venstre side.
Må Herren gå bag dig og bevare dig
fra onde menneskers falskhed.
Må Herren være under dig og løfte dig op,
når du falder – og redde dig ud af snaren.
Må Herre være i dig for at trøste dig,
når du er mismodig.
Må Herren være omkring dig
for at forsvare dig,
når mennesker overfalder dig.
Må Herren være over dig og velsigne dig!
Ja, må den nådige Gud velsigne dig
i dag og i morgen!
Amen.

”Det dufter lysegrønt af græs”
2.pinsedag er der fælles gudstjeneste med Vig sogn i Egebjerg. Er vejret til det, hvilket vi håber, holder vi gudstjenesten i præstegårdshaven med efterfølgende kirkefrokost i
det grønne, arrangeret af menighedsrådene, og med sang
fra højskolesangbogen. Alle er selvfølgelig velkomne.
Pris for deltagelse ved frokosten inkl. drikkevarer er 50 kr.
”Det dufter lysegrønt af græs
I grøft og mark og enge
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind
Forkynder, at nu kommer
En varm og lys skærsommer”

Fælles sommermøde med Vig den 7.august i Vig
(Se under sognesiderne Vig).
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Egebjerg Sogn

Himlen var blå og flaget oppe og bøgen næsten sprunget ud.
Da påsken i år faldt på sidste søndag i april var konfirmationen i Egebjerg flyttet til den 17.
april. Her blev følgende glade og forventningsfulde konfirmander konfirmeret.

Årets konfirmander 2011:
Stående øverst fra venstre; Mads, Laura, Vicky, Asta, Mathilde
Nederst fra venstre; Mathilde, Christian, Sarah, Mikkel
Indskrivning af nye
konfirmander - nu som
eftermiddagshold !
Søndag den 14. august. kl.
10.00.
Da Egebjerg skole ikke længere har 7. klasse vil fremtidig konfirmandundervisning være om eftermiddagen / weekender etc., hvis
der er elever nok.
Efter gudstjenesten går vi i
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konfirmandstuen og drøfter
den evt. kommende undervisning, tidspunkter etc.
Konfirmationen finder sted
29. april 2012.

Mini-konfirmand
Som minikonfirmand lærer
man om alle de mærkelige
ting der er i kirken.
Hvorfor ser kirken f.eks. ud
som den gør; hvad er en

Foto: Tom Bruun

døbefont; hvad er bibelen
for en underlig bog, hvad
fortæller den os og meget
andet.
Nærmere oplysning vil i
august blive sendt til eleverne i 3. klasse på Egebjerg
skole eller fås ved henvendelse til mig på telefon 59 32
81 99.

Egebjerg Sogn

Et par skridt i Martin A. Hansens første
fodspor
Fredag den 12. august drager vi mod Stevns og til Martin
A. Hansen fødeegn. Martin A. Hansen blev født i Strøby på
Stevns den 20. august 1909.
”Moderen fortæller, at den aften, da drengen blev født, slog
18 - 20 storke sig ned på fødegårdens udlænger. Det var jo i
august, og storkene var på efterårstræk sydpå.
De satte sig til hvile på tagene for natten, men lettede næste
morgen kl. 4. De mange fugle - lykkefugle - blev af familien
opfattet som et godt varsel for den lille nyfødte.”
-

Afgang kirkens parkeringsplads kl. 8.15.
Ankomst Jomfruens Egede kl.10.15
Morgenkaffe med smurt rundstykke
Rundvisning.
Vemmetofte Kloster Kl.11.30 (bare et kort kik)
Ankomst Stevns Klint kl. 13.00
Middag på ”Højeruplund”
Højerup Kirke (kort andagt)
Mindelunden
Medbragt eftermiddagskaffe indtages i det grønne
Afgang via Strøby ca. 16.00 (Martin A. Hansen)
Vallø slot (bare et kort kik)
Hjemkomst ca. 18.30 / 19.00

Martin A. Hansen

Mindesten

Turen koster 350 kr.
Tilmelding til Didde Dich
59 32 84 66 eller Michael
Nissen 59 32 81 99 inden 1.
august.

Nyt fra menighedsrådet

Så er det sommer …
og vi kan glæde os over ’forstærket kirkegang’, når sommergæsterne igen kommer
med til gudstjenester og arrangementer.
Vi syn’s, jeres præst prædiker
så personligt – så man føler,
at han taler til én – og det er
jo medvirkende til, at vi er så
glade for – igen – at komme i
Egebjerg Kirke’, som et af udsagnene lød i aprils forsommer.
Vi får megen ros for vores
’gode stemning’ og vores meget smukke kirkegård – for-

hold, som vi også gør meget
for. Dertil også for den smukke
præstegård med omgivelserne
og den fantastiske udsigt – forhold, som vi naturligvis både
er glade for og som vi prøver at
bevare.
Den ændrede adgang til konfirmandstuen fra p-pladsen
er en succes og vi håber snart
at kunne gå i gang med at forbedre adgangsforholdene, så
de ikke er så trange som nu.
Men det er svært at få lov til
ændringer i fredede bygnin-

ger. Tilladelse til helt nødvendige, forbedrede faciliteter for
vores dygtige graver, Niels, og
hans medhjælper, Yvonne, er
også højt prioriteret og på vej
til at kunne realiseres, når der
kan skaffes økonomi dertil,
hvilket er blevet svært med
følgerne af den økonomiske
krise, der i høj grad har påvirket provstiets økonomi.
Hjertelig velkomne til evangeliet, musikken, sangen, andagten og fællesskabet i vores
smukke kirke.
Peter Funch
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Gudstjenester
DATO

NR. ASMINDRUP

VIG

EGEBJERG
KL. 10.00 MN		

12. JUNI

PINSEDAG

Kl. 10.00 HH

KL. 10.30 AB

13. JUNI

2. PINSEDAG

KL. 09.00 AB

KL.11.00 FÆLLES GUDSTJ. I EGEBJERG KIRKE

19. JUNI

TRINITATIS

KL. 10.00 HH

KL. 10.00 AB

KL. 09.00 MN

26. JUNI

1. S.E. TRIN.

KL. 09.00 HH

KL. 10.30 HH

KL. 10.30 IW

3. JULI

2. S. E. TRIN.

KL. 10.30 HH

KL. 09.00 HH

KL. 09.30 IW

10. JULI

3. S. E. TRIN.

KL. 09.00 HH

KL. 10.30 HH

KL. 10.30 IW

17. JULI

4. S. E. TRIN

KL. 10.30 HH

KL. 09.00 HH

KL. 09.00 IW

24. JULI

5. S. E. TRIN.

KL. 09.00 AB

KL. 10.30 AB

KL. 10.30 MN

31. JULI

6. S. E. TRIN.

KL. 10.00 HH

KL. 10.30 AB

KL.

9.00 MN

7. AUGUST
7. S. E. TRIN.
KL. 10.00 HH
				

KL. 11.00 FÆLLES GUDSTJ.-KONCERT OG
SOMMERMØDE I VIG KIRKE OG PRÆSTEGÅRD

14. AUGUST

8. S. E. TRIN.

KL. 10.30 HH

KL. 09.00 HH

21. AUGUST

9. S. E. TRIN.

KL. 11.00 FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE I KLINT KALKBRUD

28. AUGUST

10. S. E.TRIN.

KL. 09.00 AB

KL. 10.30 AB

KL. 10.30 MN

11. S. E. TRIN.

KL. 10.30 AB

KL. 09.00 AB

KL. 09.00 IW

4. SEPTEMBER

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

12

KL. 10.00 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 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: Henning Hansen

