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Inderst inde
„Inderst inde ønsker
enhver kvinde Asani“.
Sådan lød sloganet i lingeri
firmaet Asani for årtier
tilbage. Jeg vil her gerne
udvide sloganet med
ordene: ja, inderst inde
ønsker ethvert menneske
BLØDHED og ØMHED.... at
blive set på med et mildt,
tydeligt blik. Et kærligt
blik, et tilgivende blik.
Også af os selv. Et blik, der
rejser os op, gør os større - i
stedet for et blik, der får os
til at føle os mindreværdige, mangelfulde og
måske endda får os til at
blive destruktive.
Vejen til denne hjertets
blødhed og denne hjertets
længsel efter ømhed kan
være lang for os at finde.
Den kan gå mange og lange
omveje. Den kan kæmpe
sig gennem fortjeneste
efter fortjeneste. Igennem
vrede, bitterhed og aggression. Den kan holde tappert ud og bide meget i sig.
På den vej kan vi blive
mere og mere tavse og
indesluttede og golde. Til
sidst kan vi næsten ikke
huske, hvordan ømhed er
eller mærkes. Vi holder op

ANNETTE BERG

med at mærke. Vi bliver
hårde, udtryksløse. Længslen mindskes. Glæden
bliver mat og ordfattig.

Samme stof
Ikke desto mindre er vi
mennesker alle gjort af det
samme stof. Hos børnene
ser vi denne unikke skabthed tydeligst. Indpodet i os
er fra højeste sted dette
kærligheds- og ømheds
kim. Det er lagt dybt i hver
og én af os. Lag på lag på
lag skal nogen gange
skrælles af førend vi kommer ind og mærker det, der
bor derinde i dybet. Det,
der er vores essens... vores
substans... KILDEN.
fortsættes side 2
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Ord fra præsten
FORTSAT

MICHELANGO

Vi skal „dø og fødes på ny“,
som vores hellige skrift
udtrykker det. Ikke bare én
gang, men mange gange, ja
dagligt.

Modet til at tåle
Det er bl.a. Søren
Kierkegaard, der flere
steder taler om ordet
tålmodighed, som tål-mod.
MODET TIL AT TÅLE. Og
han har det ingen fremmede steder fra.
Det er det kristne
omdrejningspunkt fra start
til slut. Jesus viste os, at det
er netop dér, vi som voksne
og ih så selvstyrende
individer for alvor kan
opdage og erfare, at vi
(stadig) er en del af den
guddommelige plan og
virkelighed og sandhed.
Ved at have modet til at
tåle ´at miste os selv´, som
vores mentor siger det
utallige gange.
Det vil sige modet til at
turde give slip på os selv og
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alle vore fastlåste former og
ideer og meninger og
styringer. Modet til at
modtage.
Vejen til denne bevidsthed kan være lang og
smertefuld. Og den være
overraskende og uventet og
mirakuløs.
Uanset om den er det
ene eller det andet, så
beder jeg ofte til, at den er
ganske som den skal være
og som den bliver bestemt
til at være - af Gud, der er
ophav og årsag til alt.

Slip styringen
Mine ord til dig skal derfor
være:
Lad os fortrøstningsfuldt
gå vores vej og dag i møde.
Og tage imod dét, som sker.
Lad os øve os i at lytte til
det hjertesprog, der stædigt lyder med på vores vej.
Slippe styringen en stund så ofte, vi husker det eller
har brug for det. Blive stille,
langsomme, åbne, høre,

se, i agt tage! Tonen fra
himlen lyder ganske sagte i
træerne og bladenes
hvisken.
Fra jordens dyb. I vandet, der risler. Havet,
bølgerne. Solen, der
gløder. I ord, tavshed, dur,
mol. I tomheden, afmagten, smerten, sorgen,
mørket. I lyset, der gør
alting nyt. I berøring og
kærtegn.
Ja, overalt. Kilden risler
stille. Den flyder med
under overfladen - langs
HELE den vej, der er din.
Den var før og den er
efter det, der er dig.
Den har taget bolig i dit
hjerte. Det er derfor, du
genkender den.
Det er Guds nærvær, der
ånder himmelsk over os og inderst inde i os.
I ønskes alle et smukt
efterår!
ANNETTE BERG

Fællesarrangement

Sangmaraton
Efter vores salmebogsmaraton fortsætter vi nu
med den nye højskolesangbog. Vi gør som med
salmebogen - starter med
nr. 1 og fortsætter hele
sangbogen igennem. Første
gang onsdag d. 24. september i Vig Præstegårds
Konfirmandstue kl. 16-17.
Mødested er skiftevis Vig
og Egebjerg. Medbring den
nye højskolesangbog.
Alle er velkomne!

Vig Sogn
Det sker

SEPTEMBER
12.09 KL. 17.00 OG 19.00:
KULTURNAT I VIG KIRKE
16.09 KL. 19.30:
ORINTERINGSMØDE I VIG
FORSAMLINGSHUS
17.09 KL. 19.00:
OFFENTLIGT
MENIGHEDSRÅDSMØDE I
VIG PRÆSTEGÅRD
25.09 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
28.09 KL. 11.00:
HØSTGUDSTJENESTE
ISABELLA HÜBENER
MEDVIRKER

OKTOBER
02.10 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF

30.10 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
NOVEMBER
02.11 KL. 16.00:
MINDERNES DAG I VIG
KIRKE
13.11 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
16.11 KL. 11.00:
MUSIKGUDSTJENESTE M./
VIBEKE AGGEBOE
19.11 KL. 19.00:
OFFENTLIGT
MENIGHEDSRÅDSMØDE I
VIG PRÆSTEGÅRD
20.11 KL. 17.00:
SKUMRINGSSTUND I VIG
KIRKE
27.11 KL. 12.00:
JULEFROKOST TORSDAGSTRÆF

09.10 KL. 17.00:
SPAGHETTIGUDSTJENESTE
15.10 KL. 19.00:
OFFENTLIGT
MENIGHEDSRÅDSMØDE I
VIG PRÆSTEGÅRD
16.10 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
23.10 KL. 17.00:
SKUMRINGSSTUND I VIG
KIRKE

Lukas 7, 27

Jeg lader min
engel gå foran
dig, den vil
bane vej for
dig.

Kulturnat
i Vig Kirke
Fredag d. 12. september
blæses kulturnatten i gang
med en skumringsstund i
Vig Kirke kl. 17, hvor Søren
Goth medvirker på trompet.
Strygergruppen Arco,
under ledelse af Finni
Michael Christensen, giver
kl. 19 koncert i kirken, hvor
det fortrinsvist vil være
klassisk muligt, der spilles.

Nye konfirmander
Vil du gerne konfirmeres i
Vig Kirke? Så tjek
www.vigkirke.dk under
konfirmandundervisning
og se, hvordan du melder
dig til eller ring her til
præstegården. Undervisningen starter i Vig Præstegård i uge 38.
Spaghettigudstjeneste
Det største for de mindste.
Torsdag d. 9. oktober kl.
17.00 er der spaghettigudstjeneste i Vig Kirke for
børn i alle aldre sm.m.
forældre og bedsteforældre. Temaet vil være livets
gang i naturen og for os
mennesker. Efter gudstjenesten er alle velkomne til
spaghetti og kødsovs i
præstegården. Tilmelding
til spisning senest dagen
før enten via mail:
annb@km.dk eller på
tlf. 59 31 51 26 eller via sms
til 24 26 00 33.
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Vig Sogn

Stafettens nye salme:
Som forårssolen morgenrød
Jeg har den ære at fortsætte
salmestafetten, som vi
indledte i det seneste
nummer af kirkebladet.
Mit yndlingssymbol i det
nye testamente er sædekornet, der må dø i jorden
for at bære mange fold. At
nusse og varme et korn
uden at putte det i jorden
giver kun ét aks; i jorden
giver det mange.
Jeg mener ikke, det skal
forstås som, at først i døden
frigøres man. Jeg mener,
man dør og genfødes
utallige gange i dette liv,
hvis man altså kan slippe
sit og overgive sig til den
kilde, vi kommer af, og som
i øvrigt rent konkret styrer
91 procent af vores organisme.
At jeg har oplevet det
meget konkret, død til liv,
fremmer min glæde ved
lignelserne „den der mister
sit liv, vinder det“. Det er
jeg´et, der dør.
„Elsk herren din gud af
hele dit hjerte og sjæl!“
Så er vi jo da i påsken,
symbolsk - og min yndlingssalme er „Som forårssolen
morgenrød“.
Af klare grunde er
påsken adgang til grundforståelsen: for at ånde ind
må man ånde ud.
Komponisten Emil
Hartmann var søn af den
4

CLAUS HAGEN PETERSEN

Bibelcitat

„Kun den der
bliver født
igen, kan se
Guds rige.“

store Jeppe Hartmann. Han
havde perioder med store
psykiske problemer.
Salmen står i b-dur følsom, indsigtsrig og
varsom også i as-dur. Det er
musikken, der giver fornemmelsen af opstandelsen, friheden og dødsaccepten.
Stafetten gives hermed
videre med begejstring til
vores organist i Nr.
Asmindrup Vibeke
Aggeboe - con amore.
ORGANIST I VIG
CLAUS HAGEN PETERSEN

Vig Sogn

Nyt fra menighedsrådet

Orienteringsmøde
I forbindelse med det
kommende menighedsrådsvalg indbyder menighedsrådet til orienterende
møde i Vig Forsamlingshus
tirsdag d. 16. september.
kl. 19.30. På mødet vil der
blive fortalt om menighedsrådets arbejde i den forløbne periode og om de
kommende opgaver.
Efter kaffen vil der være
mulighed for at opstille en
liste.
Afsked
Efter mange år i Vig Menighedsråd har jeg nu truffet
det valg, at jeg slutter mit
arbejde for Vig Kirke på
dette felt.
Jeg har haft mange
fantastiske gode år i samarbejde med gode kolleger og
ansatte. Et arbejde , der
altid har været i en positiv
ånd, hvor målet har været
at gøre det bedste for Vig
Sogn og Kirke. Tak for det.
LARS ANDERSEN

Johannes 3,6

Den, der er
blevet til gennem Helligånden, er ånd.

EN ROSE... ER EN ROSE... ER EN ROSE...

Allehelgen
Søndag d. 2. november
holder vi en helt særlig
gudstjeneste i Vig Kirke,
hvor vi mindes vore døde
og de minder, der med
dem lever videre i os.
Ord og toner vil rumme
vemod, smerte, afmagt,
samhørighed, glæde,
taknemmelighed - alt
sammen farvet af det
kristne håb om, at hos Gud
er lidelsen aldrig det sidste.
Odsherreds sangkor
medvirker ved gudstjenesten og efterfølgende er der
samvær i våbenhuset for
alle, der har tid og lyst.

Sørgeår
Fra bogen „Sørgeår“ af
Karen M. Christensen:
„Gør mit savn til en sang,
til en hymne, en tak
til min skaber, der skænkede livet.

Lad den sten i mit bryst,
der vil tynge mig ned,
blive opløst og smelte i
tårer.
Gør min gråd til et smil,
der kan mildne et sind,
der er knuget i angst og i
mørke.
Lad min sorg blive trøst
til lidt lindring for dem,
der går rundt med en
smerte på vejen.
Lad mit liv bære frugt
gennem solskin og regn
i den smerte og glæde, du
giver
Lad den morgen mig se
hvor jeg alting forstår
med en lovsang, for alt
jeg fik givet.“
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Nr. Asmindrup Sogn
Det sker

SEPTEMBER
02.09 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
I KONFIRMANDSTUEN
14.09 KL .10.30:
HØSTGUDSTJENESTE
25.09 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG
OKTOBER
07.10 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
I KONFIRMANDSTUEN
12.10 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE MED KOR
12.10 KL. 16.00:
JAZZKONCERT I KIRKEN
NOVEMBER

Søndagsmatiné
Søndag, den 12. oktober fra
kl. 16-18 er der søndags
martiné i kirken med Scandinavian Rythm Boys med
temaet:
Fra slavesang til Swingmusik. Bandet opstod i
1997. Sammensætningen
er: Robert Hansson (Sverige) trompet, Hans Jørgen
Hansen, klarinet, sopransax, bassaxofon, Paul Waters (Australien),kontrabas,
Michael Bøving, banjo og
causeri om den rytmiske
musik historie.
Ensemblet spiller hovedsagelig egne arrangementer og blander ragtime med
blues på en ny måde.

Slavernes tid
Temaet ”Fra slavesang til
swingmusik” bringer os
tilbage til slaverne i Louisiana og deres musik, hvis

rytmer er et af grundelementerne i blues, gospel,
spiritual og i New Orleans
jazz, dixieland og Swing.
Efter ophævelsen af slaveriet valgte mange sorte at
stifte deres egne kirkesamfund.
Dåben skete i Mississippi til sang og musik.

Verdensberømmelse
Det er usikkert, hvornår
jazzmusikken opstod.
Men første gang betegnelsen blev set på tryk var i
1917.
Forvandlingen fra lokal
musik i New Orleans til en
verdensberømt kunstart
skete i løbet af 15 år.
Entré: 100 kr. Billetter kan
bestilles: Eva Jensen:
tlf. 59 93 11 23 eller Henning Hansen:
tlf. 59 32 40 76.

02.11 KL. 10.00:
ALLEHELGENS GUDSTJENESTE
04.11 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
I KONFIRMANDSTUEN
30.11 KL. 19.30:
FØRSTE SØNDAG I ADVENT
GUDSTJENESTE OG ÅBENT
HUS

SCAN-DINAVIAN RYTHM BOYS
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Nr. Asmindrup Sogn

Nyt fra menighedsrådet

kirken i Fredericia.
Gennem fotobearbejdning på computer placerede eleverne deres kalkmalerier og mosaikker
rundt på kirkens vægge og
vinduer. De færdige billeder fra fotobearbejdningen
er fulde af kirkehistorie,
symboler og kreative
farvesammensætninger.
Menighedsrådet og
sognepræsten siger tak til
elever og lærere.

TO AF DE MANGE FINE TEGNINGER I VÅBENHUSET

Kunst i våbenhuset
Lærere Yvonne Birkedal og
Christine Skaale skriver:
I et par måneder (juniaugust) har 2. og 4. klasses
elever fra Nr. Asmindrup
Skole haft en udstilling
med farverige kalkmalerier
på gipsplader samt strålende glasmosaikker af
perleplader.
Det er resultatet af
tværfaglig undervisning i
billedkunst og kristendom
med et tema om, hvordan
de kunne udsmykke
Asmindrup Kirke. I den
forbindelse besøgte eleverne kirken, hvor sognepræst Henning Hansen gav
dem en udførlig og interes-

sant indføring i kirkens
historie lige fra dens
opførelse i 1100-tallet og
frem til i dag. Eleverne har
derigennem fået en viden
omkring kirkens historie
gennem tiderne, en historie med opgangs- og
nedgangstider. Deres
opgave har været at udsmykke kirken med kalkmalerier og glasmosaikker.
Som inspiration til denne
opgave fik eleverne en
introduktion til kalkmalerier og dertil en
introduktion til glasmosaikker gennem Bjørn
Nørgaards 32 glasmosaikker i Christians-

Automatisk ringning
Menighedsrådet har
indsendt ansøgning til
Roskilde Stift om installering af automatisk ringning
med kirkeklokkerne.
Arbejdet kan igangsættes,
når tilladelse foreligger.
EGON NIELSEN

Åbent hus
Efter gudstjenesten den 30.
november, første søndag i
advent, er der kaffe og samvær i præstegården.

Lukas 7,47

Den, der ikke
skal have tilgivet så meget,
elsker heller
ikke så meget.
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Nr. Asmindrup Sogn

Høstgudstjenesten
Søndag den 14. september
kl. 10.30 er der høstgudstjeneste, og trompetisten
Erling Skovdal medvirker.
Traditionen med
høstgudstjeneste er vel
ikke mere end halvandethundrede år gammel.
Skikken er opstået i sidste
halvdel af 1800-tallet i en
tid, hvor landbobefolkningen var blevet
sig selv mere bevidst og
havde fået mere indflydelse – også på kirkens
forhold. Derfor har man
dengang fundet det
naturligt at fejre det
vigtigste punkt på året,
nemlig når høsten var i
hus.
I dag er vi jo langt færre
der er direkte afhængige
af en vellykket høst, og de,
der er afhængige, har
langt bedre redskaber til
at styre både vækst og
høst. Så taknemmelighed
over en vellykket høst
ligger nok mange mere
fjernt i dag.
Hvorfor så høstgudstjeneste?
Ja, det er jo lige fuldt
underligt at det kan –
spire, gro, sætte kerne – og
hvis man ikke lige føler sig
tilfredsstillet af gode
videnskabelige forklaringer på, hvordan det hele
hænger sammen, men
bliver ved med at undre
sig over, at det levende er
8

til. Så er der vel ikke noget
bedre sted at undre sig og
glæde sig over, at livet er til
– end i kirken. Kirken hvor
vi i fællesskab søger at
huske, at kilden til alt
levende, ja alt, hvad der er
til – er en kraft meget
anderledes og større end os
– og glæde sig over det med
taknemmelighed.
Ja, tak, du kære fader
så mild, så rig og rund,
for korn i hæs og lader,
for godt i allen stund.
Vi kan jo intet give,
som nogen ting er værd, men
tag vort stakkels hjerte, så
ringe som det er!
Alle gode gaver,
de kommer oven ned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed.

Allehelgen
Den første søndag i november kaldes allehelgen. Den
dag vi mindes de døde.
Men faktisk er Alle helgens
dag et levn fra katolske tid.
I sin nuværende form
nævns præsten mange
steder navnene på de
sognebørn, der er døde i
det forløbne år.
Menighedsplejen
Bidrag kan indbetales i
Sparekassen Sjælland på
konto 0517 1016990
På forhånd tak.
HENNING HANSEN

Konfirmation
Frederik Søren Starklint
blev konfirmeret den 10.
maj og ses her sammen
med Henning Hansen.
Kirkekaffe
Efter gudstjenesterne 14.
september, 12. oktober, 2.
november og 30. november
er der kaffe og samvær i
præstegården
Sognets eftermiddag
Torsdag den 25. september
kl. 14.00 fortæller sognepræst Eva Mikkelsen, Strø
Gørløse, om Bodil Koch
som traditionsbærer og
kulturbryder.
Musikalsk indslag
Ved gudstjenesten søndag
den 12. oktober er der et
ekstra musikalsk indslag.
Vores organist, Vibeke
Aggeboe, underviser i sang,
og ”Vibekes Kor” synger
nogle sange i gudstjenestens ånd.

Egebjerg Sogn
Det sker

SEPTEMBER
02.09 KL. 14.30:
GUDSTJENESTE I
FÆLLESSTUEN
11.09 KL. 19.00:
ORIENTERINGSMØDE OM
MENIGHEDSRÅDSVALGET
14.09 KL. 10.00:
HØSTGUDSTJENESTE
21.09 KL. 14.00:
GUDSTJENESTE FOR
HØREHÆMMEDE
25.09 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
OKTOBER
14.10 KL. 14.30:
GUDSTJENESTE I
FÆLLESSTUEN
26.10 KL. 14.00:
SØNDAGSCAFÉ
NOVEMBER
02.11 KL. 14.30:
GUDSTJENESTE I
FÆLLESSTUEN
20.11 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Så er der atter valg
til menighedsrådet
Hvert fjerde efterår er menighedsrådet på valg, og det
næste valg er over hele landet tirsdag den 11. november.
Kom og vær med til at gøre din indflydelse gældende og
vores kirke levende.
Som det er fremgået af vores opslagstavler ved kirken
og i våbenhuset samt i udhængsskabet ved DagliBrugsen
og annoncer i Venstrebladet, starter det med et offentligt
orienteringsmøde i vores konfirmandstue ved præstegården torsdag den 11. september kl. 19, efterfulgt af et
opstillingsmøde for at lave en kandidatliste.
(Se Peter Funchs indlæg under Nyt fra menighedsrådet)

Nye konfirmander
Velkommen til årets nye
konfirmander. Konfirmandundervisningen
begynder onsdag den 3.
september i præstegården,
og konfirmationen finder
sted den 26. april 2009 i
Egebjerg Kirke.
Minikonfirmander
Også velkommen til nye
minikonfirmander. Atter i
dette efterår tilbydes børn i
alderen 9-10 år, d.v.s. børn
i 3 klasse, at være minikonfirmander otte onsdage
fra midt september til
engang i november.
Formålet er at gøre
børnene lidt mere fortrolige med, hvad kristendom
er, og med hvad der foregår
i og omkring kirken.
Vi begynder med høstgudstjenesten den 14.
september og mødes
konfirmandstuen.

derefter hver onsdag fra og
med den 17. september kl.
13.15 til cirka 14.30. Jeg
henter og følger børnene
begge veje fra og til skole.
Nærmere oplysning fås
hos sognepræsten.

Hørehæmmede
Søndag den 21. september
kl. 14.00 er der gudstjeneste specielt for hørehæmmede med pastor Peter
Hansen.
Gudstjenesten er en
almindelig gudstjeneste
med altergang for alle. Den
eneste forskel er, at der
foruden teleslynge også
bruges mund/hånd system.
Endvidere vil gudstjenesten være tekstet.
Efter gudstjenesten er
der sammenkomst i
konfirmandstuen.
Kirkebilen kører og
bestilles hos sognepræsten.
Alle er velkomne.
9

Egebjerg Sogn

Livet, kristendommen og værdierne
Søndag den 26. oktober kl.
14.00 er der søndagscafe´ i
præstegården med foredrag af sognepræst ved
Marmorkirken i København Mikkel Wold, der vil
tale om
„Kristendom, værdier og
det meningsfulde Liv“.
Mikkel Wold, som er en
meget dygtig prædikant og

MIKKEL WOLD

foredragsholder, er tillige
uddannet psykoterapeut
og inspireret af den østrigske psykiater Viktor Frankl.
Søndagsscaféen indledes
med en kort gudstjeneste i
kirken hvor Mikkel Wold
prædiker
Alle er velkomne til
denne spændende eftermiddag.

DET STEMNINGSFULDE BILLEDE ER FRA EN TIDLIGERE HØSTGUDSTJENESTE

Familie- og høstgudstjeneste
Søndag den 14. september
kl.10.00 fejrer vi, at årets
høst er kommet i hus med
en høstgudstjeneste. Som
sædvanlig vil det være
dejligt, hvis børnene vil
medbringe lidt af årets
afgrøder fra have og mark,
10

som vi sammen vil bære
ind i kirken.
Efter gudstjenesten er
der sammenkomst i præstegården, hvor foreningen
„Værn om gamle Danse“
atter danser folkedans på
præstegårdens gårdsplads.

Der vil også som sædvanlig
være mulighed for en tur
med hestevogn, drikke
kaffe, få sig en øl og en
pølse, eller spise sin
medbragte mad.
Vi håber vejret er godt!

Egebjerg Sogn

SOMMERUDFLUGTEN: Årets sommerudflugt fandt sted den 25 juni og gik til Det
Kongelige Teaters nye skuespilhus og til Assistens Kirkegård. På billedet ses deltagerne
foran Skuespilhuset.
Nyt fra menighedsrådet

Spændende efterår
Hvert fjerde efterår er
menighedsrådet på valg.
Og det næste valg er over
hele landet tirsdag den 11.
november. Som det er
fremgået af vores opslagstavler ved kirken og i
våbenhuset samt i udhængsskabet ved Dagli
Brugsen og annoncer i
Venstrebladet, starter det
med et offentligt orienteringsmøde i Konfirmandstuen ved præstegården
torsdag den 11. september
kl. 19, efterfulgt af et opstillingsmøde for at lave en
kandidatliste.
I ugen fra den 23. kl. 19
til den 30. september kl. 19
kan der indleveres evt.
andre, alternative kandidatlister. Det skal ske til
præstens kontor i hans
træffetider: Tirsdag-fredag
kl. 12-13 og torsdag kl. 1718.

Er du i tvivl
Spørgsmål om valget kan
ligeledes rettes til sognepræst Michael Nissen, der
er formand for vores valgudvalg, der også består af
Grethe Hansen og Didde
Dich.
Det diskuteres ved hvert
menighedsrådsvalg, om
det er bedst med et såkaldt
aftalevalg, hvor der ikke er
behov for et afstemningsvalg med flere lister/
personer, end der skal
vælges.
Vi plejer at have aftalevalg i Egebjerg Sogn, men
det er menigheden, der
bestemmer, hvad det skal
være.
Hvad laver de
Et menighedsråd fungerer
som en bestyrelse for
kirken og hvad dertil hører.
Det ansætter og leder personalet - bortset fra præ-

sten - og er ansvarlig for, at
økonomi, renholdelse og
vedligehold sker efter de
mange forskrifter, der findes. I samråd med præsten
tilrettelægges arbejdet og
kirkens mange aktiviteter bortset fra de kirkelige
handlinger, hvor præsten
bestemmer.
PETER FUNCH

Gudstjenester i Fællesstuen

Der er gudstjenester i
Fællesstuen, Egebjerg
Hovedgade 15, på følgende
dage:
Tirsdag den 2. september
kl. 14.30.
Tirsdag den 14. oktober kl.
14.30.
Tirsdag den 11. november
kl. 14.30.
Bagefter hyggeligt samvær.
Med ønsket om en smuk
sensommer og et godt
efterår.
MICHAEL NISSEN
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Gudstjenester
DATO

14. SEPTEMBER

17. S.E. TRINITATIS

VIG

NR: ASMINDRUP

EGEBJERG

KL. 09.00 HANSEN

KL. 10.30 HANSEN

KL. 10.00 NISSEN

21. SEPTEMBER

18. S.E. TRINITATIS

KL. 10.30 BERG

KL. 09.00 BERG

KL. 14.00 P. HANSEN

28. SEPTEMBER

19. S.E. TRINITATIS

KL. 11.00 BERG

KL. 09.30 BERG

KL. 10.00 NISSEN

5. OKTOBER

20. S.E. TRINITATIS

KL. 09.00 WILLERT

KL. 10.30 WILLERT

KL. 10.30 NISSEN

12. OKTOBER

21. S.E. TRINITATIS

KL. 10.00 BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 10.00 NISSEN

19. OKTOBER

22. S.E. TRINITATIS

KL. 10.30 BERG

KL. 09.00 BERG

KL. 09.00 NISSEN

26. OKTOBER

23. S.E. TRINITATIS

KL. 09.00 HANSEN

KL. 10.30 HANSEN

KL. 10.00 NISSEN

2. NOVEMBER

ALLE HELGENS DAG

KL. 16.00 BERG

KL. 10.00 HANSEN

KL. 14.30 NISSEN

9. NOVEMBER

25. S.E. TRINITATIS

KL. 09.00 HANSEN

KL. 10.30 HANSEN

KL. 09.30 WILLERT

16. NOVEMBER

26. S.E. TRINITATIS

KL. 11.00 BERG

KL. 09.30 BERG

KL. 10.30 NISSEN

23. NOVEMBER

S.S.I KIRKEÅRET

KL. 10.00 HANSEN

KL. 10.30 WILLERT

30. NOVEMBER

1.S I ADVENT

KL. 19.30 HANSEN

KL. 16.00 NISSEN

KL. 10.30 BERG

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 – træffes som regel bedst
mellem kl. 12.30-13.00
Formand Lars Andersen, Jyderupvej 35, 4560
Vig, tlf. 59 65 10 18.
Kirkeværge Bibi Nielsen, Vig Hovedgade 24 B,
4560 Vig, tlf. 59 31 63 65.

Nr. Asmindrup Sogn
Sognepræst Henning Hansen
Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49, 4572
Nr. Asmindrup - Telefon 59 32 40 76
E-mail: hfh@km.dk - www.nrasmindrupkirke.dk
Træffes bedst tirsdag – fredag kl. 12.00-13.00 og
torsdag kl. 17.00-18.00.
Graverkontor: Telefon 59 36 61 16
Formand Egon Nielsen, Viseren 1, 4560 Vig,
tlf. 59 32 44 25
Kirkeværge Ib Baagøe, Kollekollevej
20, 4572 Nr. Asmindrup, tlf. 59 32 42 65,
træffes bedst efter kl. 14.00.
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Egebjerg Sogn
Sognepræst Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 4500
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 arangerede
møder, også på tværs af sognegrænserne. Egenbetaling pr. gang pr. person: kr. 10. Kirkebilen
bestilles senest dagen før via tlf. 40 25 06 06.
Kirkebladet
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