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Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt HennIng HAnSen, nr.  ASMInDrUp KIrKe
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fortSætteS SIDe 2

s. s. 116

Søndagsmatiné i
Nr. Asmindrup 
Kirke  

HennIng HAnSen

”Livet er langt, lykken er 
kort, salig er den der tør 
give det bort” synger Kim 
Larsen i sin sang Papirs-
klip. 

Den sang havde biskop-
pen i Ribe - Elsebeth Dons 
Christensen -  bl.a. valgt 
som musikalsk indslag i 
radioprogrammet Sommer-
gæsten for nylig.

”Det er den smukkeste 
evangeliske sang af moder-
ne slags, jeg kender”, var 
hendes svar på program-
værtens spørgsmål om, 
hvorfor hun havde valgt 
denne sang. Og hun uddy-
bede sit valg:

guds gave
”Livet er langt, lykken er 
kort, salig er den der tør 
give det bort”, det er evan-
geliet. Vi har fået livet som 
Guds gave. 

Vi er sat frie af Gud til at 
leve det så godt, vi kan; 
kunne vi bare give slip... 
noget mere.”

”Sat frie til at leve så godt, 
vi kan” det er en genklang 
saligprisningerne i Jesu 

Salig er den 
der tør give 
det bort

Bjergprædiken. Han talte 
med guddommelig myn-
dighed, der satte de mod-
løse og sårbare, dem på 
kanten af tilværelsen, frie 
til at leve, når han sagde:

Salige er de fattige i 
ånden, for Himmeriget er 
deres.    

Salige er de, som sørger, 
for de skal trøstes.

Salige er de sagtmodige, 
for de skal arve jorden. 
    Salige er de, som hungrer 
og tørster efter retfærdig-
heden, for de skal mættes.-
--Salige er de barmhjertige, 
for de skal møde barmhjer-
tighed. 

Salige er de rene af hjer-
tet, for de skal se Gud.

Salige er de, som stifter 
fred, for de skal kaldes 
Guds børn.

Sorggruppe 
for 
voksne
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fortSAt

Ordet fra præsten

Fællesarrangement

Salige er de, som forføl-
ges på grund af retfærdig-
hed, for Himmeriget er 
deres. (Matt. 5, 1-12)

ind i tiden
”Evangeliet skal tales ind i 
tiden. Gud kom ind i tiden, 
og det betyder altså også, at 
vi kan forandre os i tiden og 
holde fast ved evangeliet – 
budskabet. 
Vi skal jo være med i 
den tid, som vi lever i, og 
det tror jeg også er Guds 
mening, vi skal. Vi skal 
være på tidens præmisser 
og tale tiden imod, hvis 
tiden trænger til at blive 
talt imod. Det kan være til 
opmuntring og trøst – og til 
korrektion, fordi man ikke 
altid lever på den rigtige 
måde,” sagde biskoppen 
videre.

At leve på den ritige 
måde, det giver tiden man-
ge svar på.  

Eksperter af mange slags 
- livsstilseksperter, sund-
hedsprofeter, terapeuter, 
personlig coach etc. - byder 
sig til for at vejlede usikre 
og rådløse moderne men-
nesker – rådløse om tilvæ-
relsens store spørgsmål: 
Liv og Død. Hvem er vi? 
Hvor kommer vi fra? Hvor 
går vi hen?

Konceptet for de mange 

tilbud er personudvikling. 
Altså dette, at livet er en 
lang udviklingsproces, 
hvor mennesket mere og 
mere kommer i kontakt 
med sin sjæl og bliver mere 
og mere åndeligt. Menne-
sker er ikke tilfreds med at 
være sat fri til at leve livet 
så godt, man kan.  Man  vil 
være  perfekt - det perfekte 
menneske – og  sin  egen 
frelser.  

Tidens mantra
”Én er den gode” (Gud), 
sagde Jesus engang til en 
rig ung mand, der ville 
være perfekt. Han havde 
holdt alle budene. Men da 
Jesus sagde til ham: ”Vil 
du være fuldkommen, så 
sælg alt, hvad du ejer og giv 
det til de fattige” gik han 
bedrøvet bort. 

Vi må helst ikke have 
ondt i livet. Vi skal være 
lykkelige. Det er tidens 
mantra.  Det er drømmen 
om glæde uden sorg, 
medgang uden modgang, 
liv uden død etc. Men det 
er en illusion. For livets 
grundvilkår for os alle er : 
liv og død,  glæde og sorg, 
medgang og modgang.  Det 
kan ingen menneskelig 
snilde eller viden lave om 
på. 

Lykken har vi ikke. Lyk-

ken er.  ”Lykken er kort”. 
For lykken er i øjeblikket, 
om den er der i det næste, 
ved vi ikke. 

Ind i tidens mangfoldige 
bud på lykken og  livets 
mening  forkynder evange-
liet dette enkle og ene: 
At leve er at elske. 

At elske, altså  at give sig 
selv for hinanden og for de 
andre og for de svageste. 
Som det lyder i en bøn i en 
af vore salmer (Du gav mig, 
o Herre en lod af din jord):

Hæderligt virke
”Så lær mig da, Herre, at 
dig til behag  jeg bruger 
det pund, mig blev givet, at 
fylde med hæderligt virke 
min dag, at hjælpe og vær-
ne om den, som er svag, at 
elske, thi deri er livet.”
”Hæderligt virke” er i 
salmens  og evangeliets 
ånd ikke spørgsmålet om 
at have en pæn facade over 
for omverdenen, at have 
kontrol over tilværelsen, 
klare enhver sit, men om at 
hjælpe og værne om den, 
som er svag,  at elske, at 
turde give det bort.

For - Salig er den der tør 
give det bort!  

HennIng HAnSen

Sangbogsmaraton 
Starter igen onsdag d. 30. 
september kl. 16.00 i Vig 

præstegårds konfirmand-
stue.

LArS  AnDerSen.

Kirkehøjskole i Asnæs
Lørdag d. 26. September i 
tidsrummet kl. 14 - 17. Det 
er i sognegården i Asnæs.
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Det sker

sepTember

15.09 KL. 10.00:
DET STØRSTE FOR DE 
MINDSTE  I VIG KIRKE

16.09  KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

24.09 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF 

30.09 KL. 16.00:
HØJSKOLESANGBOGS  
MARATON I VIG PRÆSTEGÅRD

OkTOber

01.10 KL. 17.00:
SPAGHETTI-GUDSTJENESTE I 
VIG KIRKE 

08.10 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF 

21.10  KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

22.10 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF 

29.10 KL. 17.00:
SKUMRINGSSTUND

NOVember

01.11 KL. 16.00:
MINDE-GUDSTJENESTE I VIG 
KIRKE

05.11 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

18.11  KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

19.11 KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

24.11 KL. 20.00:
GOSPEL-KONCERT I VIG KIRKE

26.11 KL. 11.00:
SKUMRINGSSTUND

Salmestafetten

Inge MArgretHe MøLLer, LUMSåS

Jeg holder utroligt meget 
af at synge og fordybe mig i 
tekst og musik, en af mine 
favorit salmer er "Du gav 
mig, o Herre, en lod af din 
jord". Den er i al sin enkelt-
hed alle nuancer i menne-
skelivet, i denne jord, som 
er vores alles og er givet os 
alle til låns, som er en fanta-
stisk lod at forvalte.

"Så lær mig at leve, o Gud 
som jeg kan, frimodigt som 
fuglen i skoven”. 

Ja, med de evner som vi 
hver især er blevet tildelt, at 
modtage kærligheden og at 
give kærligheden og tage li-
vets alvor og glæder og leve 
livet i pagt med naturen.

"Her lever jeg trygt på dit 
mægtige ord, der taler til 
mig som til alle". Er troen 
mon et gen der går tilbage 
i vores aner eller hvordan 
opstår den i os. I fem gene-
rationer, som jeg husker, i 
min familie, er et fast ritual 
blevet gjort - lært - og givet 
videre og jeg gør det nu med 
mine mindste børnebørn, 
når de er hos mig, inden vi 
siger godnat ber vi Fadervor 
og synger "Ingen er så tryg i 
fare". Min mindste Rasmus  
var ca. 2 år, midt under sea-
ncen skubbede han blidt til 
mig og sagde "husk leverpo-
stej, Bedste", vi forsatte, "du 
glemte leverpostejen, Bed-
ste", jeg tænkte hvor hører 
den til, men selvfølgelig , giv 
os i dag hvor daglige brød og 
Leverpostej . I dette lille ho-

ved noget vigtigt , og at han 
som lille er klar over hvad vi 
ber om og takker Gud for, er 
for mig en stor gave og et lod 
for mig at give mening .

"Hvad magted jeg vel, om 
du ej gav held ? Det vokser 
jo medens vi sove".

Gid at kirken ville blive et 
mere naturligt sted at fær-
des for mange flere, at bruge 
dette herlige hus, finde en 
mening - en tryghed - høre 
ordet - mærke fællesskabet, 
eller bare give sig selv en 
sjæletime, der forlanges 
intet af en, man bliver så 
let, man har noget at holde 
sig til.

"At fylde med hæderligt 
virke min dag, at hjælpe og 
værne om den, som er svag, 
at elske, thi deri er livet.

Og giv mig til sidst et navn 
Herre Krist, som er i din 
livsbog indskrevet!"

TAK !
"Kun med hjertet kan man 
se rigtigt, det væsentlige er 
usynligt for øjet". 

                 
Inge MArgretHe MøLLer, LUMSåS
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Vig Sogn

det største for de mindste
Tirsdag d. 15. september kl. 
10.15 vil Vig Kirke danne 
rammen om temaet  AT 
VÆRE SKABT I GUDS BIL-
LEDE i ord og toner og det 
er for børn i alderen 3-5 år. 

Torsdag d. 1. oktober kl. 
17 er der Spaghettiguds-
tjeneste i Kirken for børn i 
alle aldre sm. m. forældre, 
bedsteforældre, onkler, 
tanter m.v. og bagefter er 
alle velkomne til spaghetti 

mindegudstjeneste
Alt har sin tid under solen, 
men kærligheden mellem 
os og vore kære rækker ud 
over døden. I dét lys holder 
vi en særlig gudstjeneste 
i Vig Kirke søndag den 1. 
november kl. 16, efter-
følgende er der samvær i 
Våbenhuset for alle, der 
har tid og lyst.

Via  mobiltelefon og sms 
- modtag et par gode ord 
på din vej
Kunne du tænke dig ca. 1-2 
gange om ugen at få en sms 
med gode ord fra bibelen, 
salmebogen, et digt el. lign, 
så send mig dit mobilnum-
mer via annb@km.dk  og 
tilmeld dig. Du kan til en-
hver tid afmelde dig igen.

gLADe KonfIrMAnDer frA VIg KIrKe, St. BeDeDAg freDAg Den 8. MAj 2009

konfirmation Den 8. maj 2009 blev følgende konfirmeret i Vig Kirke: 1. række fra 
venstre: Pernille Sara Birkendorf, Nikolaj Nørfort, Helena Østergaard Hülsen, Jonas Grut 
Chorchendorff Jensen, Sissel Olsen. 2. række fra venstre: Wickie Kiim Folke Andersson, 
Dennis Mike Damgård Hansen, Christina Gaarde, Marck Welander, Mortensen, Camille 
Christensen, Simon Thomsen, sognepræst Annette Berg. 3. række fra venstre: Kamilla 
Saltoft Finderup Andersen, Jasmin Bromberg, Natascha Nørfort, Sine Simonsen. 
4. række fra venstre: Anders Jagd,  Sabine Storm Thode, Emil Christian Falster-Hansen, 
Marie Dagmar Olskjær Skovlund og Frederik Hagelund Leth.

og kødsovs i præstegården, 
pris 25 kr. pr. familie.
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Vig Sogn

Tak, Gud, for menneskeli-
vet, du gi´r os med alle de 
nuancer og stemninger og 
toner, der hører med.

 I ønskes alle et smukt 
efterår!

Annette Berg,
SognepræSt, VIg

gLADe KonfIrMAnDer frA VIg KIrKe, Kr. HIMMeLfArtSDAg torSDAg Den 21. MAj 2009

konfirmation Den 21. maj 2009 blev følgende konfirmeret i Vig Kirke: 
1. række fra venstre: Philip Kruuse Martinsen, Lærke Sissel Olsen, Anders Kjær Brink-
mann-Hansen, Simone Andersen, Kevin Pascal Boye Petersen, Simone Stendal Ulriksen.
2. række fra venstre: sognepræsten, Nadia Kristine Hansen, Olivia Gry Johansen, Christina 
Holm Hansen, Malou Mainz Olsen,  Ida Danekilde Lindbjerg, Kristel Terman Krohn.
3. række fra venstre: Louise Lysdal Vagnsø, Nicole Bordier Dam, Caroline Cecilie Jensen, 
Camilla Synnøve Johansen, Aviaja Helene Mortensen.
4. række fra venstre: Line Maria Nyborg, Alexander Brix Køster, Mikkel Ammentorp Storm 
og Nicoline Klosterskov Andersen.

Debutkoncert

Med Erik Olsen i Vig Kirke 
tirsdag den 24. november 
kl. 20.00.
 

Entre: kr. 100,- ved døren – 
rabat opnås ved køb på 
www.njoy-event.com kr. 80,-

Med sig har han sin sang-
lærer Kgl. Operasangerinde 
Anne Kleinstrup.

Anne er en erfaren scene-
kunstner, der har gjort sig 
gældende inden for kirke-
musikken over ny klassisk 
opera til den mere popu-
lære musik.

Hun har desuden sun-
get flere roller på Det Kgl. 

Teater, deriblandt Mesca-
lina i ”Le Grand Macabre og 
Delia i ”Rejsen til Reims”

erIK oLSen                   Anne KLeInStrUp
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Det sker

OkTOber

06.10 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

15.10  KL.14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

25.10 KL. 14.00:
JAZZKONCERT
I KIRKEN

NOVember

01.11 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE -
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN

03.11 KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Søndagsmatiné

ScAnDInAVIAn rHytHM BoyS og joe MUrAnyI frA Koncert I UngArn

søndag den 25. oktober 
kl. 14.00 er der søndags-
matiné i kirken med  Scan-
dinavian Rhythm Boys og 
Joe Muranyi.

Scandinavian Rhythm Boys 
består af Robert Hansson 
(Sverige) trompet, Hans 
Jørgen Hansen  klarinet, 
sopransax og  bassaxofon,  
Paul Waters  (Australien) 
kontrabas og Michael Bøv-
ing, banjo. Jazz-kvarteten 
assisteres denne gang af 
klarinettisten og sangeren 
Joe Muranyi. 

Joe Muranyi er født i New 
York i 1928. Han fik musik-
undervisning som barn.   
Allerede som teenager  
spillede han i flere jazz-
bands (New Orleans jazz). I 
50´erne og 60´erne spillede 
han i to verdensberømte 
jazzhuse i ”Swing Street”, 
52. Gade i New York. I 1966 
blev han medlem af Louis 

Armstrongs verdensbe-
rømte All Stars og spillede 
med Louis Armstrong ved 
en koncert i København i 
1967.

Han spillede sammen 
med Scandinavian Rhythm 
Boys under en turne i Un-
garn sidste år. Sammen har 
de indspillet  en CD.

Joe Muranyis lyriske kla-
rinetspil er præget af nær 
kontakt til den oprindelige 
jazzmusik, som den lød i 
New Orleans fra 20-erne 
til 60-erne. Han var en nær 
ven af Louis Armstrong  og 
kan fortælle mange facts og 
skrøner fra jazzkongens liv.  

Entré: 100 kr. Billetter kan 
bestilles hos Eva Mønsted 
på tlf. 59 93 11 23 eller hos  
Henning Hansen på tlf. 
59 32 40 76.    

Matt. 5, 3

Salige er de, 
som stifter 
fred, for 
de skal 
kaldes Guds 
børn.
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Nr. Asmindrup Sogn

Alle helgens dag 
Den første søndag i no-
vember, Alle helgens dag, 
sætter vi i kirken ord på  
sorgen over tabet af vore 
kære.
Det gør vi med salmer, bøn 
og tekster fra Bibelen.
Når vi synger sammen, 
når vi beder sammen, 
når vi lytter sammen til 
Guds ord, bekræftes vi 
sammen i troen på Kristi 
opstandelse:  
at ”dåbens lys er tændt, når 
livet slukkes”, at  Gud, der 
er Herre i vort jordiske liv, 
også er Herre i vor død,  
at vi lever i ham,
at vi dør i ham
for at opstå i ham.
Dåbens lys er tændt, når 
livet slukkes!
Derfor kan vi under guds-
tjenesten Alle helgens 
dag sammen mindes vore 
kære, som er døde for os, 
før os.
Men som levende for Gud. 
Hos Gud. 
Og derfor kan vi under 
gudstjenesten Alle helgens 
dag sammen takke Gud 
for, at vi fik lov til at leve 
sammen med vore kære for 
en tid her på jorden i håbet 
om, at vore døde og vi er i 
Guds hånd i liv og død. For: 
"dåbens lys er tændt, når 
livet slukkes".

kirkekaffe
Efter gudstjenesterne den 
1. november er der kaffe og 
samvær i præstegården.

Sommerudflugten i år gik til Østsjælland. Vejret var 
lunt og solskinsfyldt med blå himmel. Det ideelle vejr til 
udflugt. Vi var 88 deltagere. Winthers Turist  og Rejser sør-
gede som alle foregående år for god og sikker befordring. 

Første stop var Grundtvigs gravkapel ved Gl. Kjøgegård. 
Det ligger omgivet af smuk natur ved Køge Ås og Å. Efter 
vandringen til Grundtvigs grav nød vi Myrnas Sandwich og 
medbragt kaffe og med Gl. Kjøgegårds smukke hovedbyg-
ning som smuk kulisse. 

Næste stop var Køge Kirke. Det er en imponerende kirke-
bygning både udvendig og indvendig. Køges turistchef var 
den kyndige fortæller om kirkens historie. 

Derefter gik turen til Brøndby Strand Kirke, hvor vi 
spiste Myrnas herlige håndmadder i menighedslokalerne. 
Der var trængsel,og der blev båret stole ind og flere endnu. 
Men alle fik en plads.

Sognepræst Uffe Garde Nielsen fortalte om kirken, som 
kun er 30 år.

Næste stop var Arken – Museet for moderne Kunst. Ud-
stillingen var et udvalg af moderne kinesisk billedkunst.

De to guider hjalp med at åbne ind til forståelsen af den 
for mange sikkert noget ”særprægede” billedkunst.

Eftermiddagskaffen nød vi på en kro i nærheden. 
Derefter satte vi kursen mod Det skønne Odsherred.
Sommerudflugten arrangeres i samarbejde med Vig 

Menighedsråd. 

En  solskinsfyldt 
sommerudflugt

Køge KIrKeS orgeL (2370 SteMMer)
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Nr. Asmindrup Sogn

Nyt fra menighedsrådet

En digter og 
hans salmer
Torsdag den 15. oktober 
kl.14.00 fortæller Bernd 
Hansen, Dalby (Haslev), 
ved sognets eftermiddag 
i præstegården om den 
norske salmedigter Svein 
Ellingsen og hans salmer. 
Bernd Hansen, der har 
været lærer, kender per-
sonligt Svein Ellingsen. 

Svein Ellingsen blev født 
i 1929. Han er uddannet 
kunstmaler. Det har også 
været en del af hans virke 
hele livet. Ud over det har 
han arbejdet som journa-
list, underviser og digter.

I den nye salmebog kom 
11 af hans salmer med.

Ved dåb i vores kirke – 
det er efterhånden tilfæl-
det i mange kirker – synger 
vi før dåben dåbssalmen 
”Fyldt af glæde”

Om den fortæller Svein 
Ellingsen:

"Vi havde mistet et barn. 

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid 
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.

Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tar imod os.

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!

SVeIn eLLIngSen 1971.

I tiden derefter var det 
umuligt at skrive. Men så 
en dag fortalte min kone, at 
vi ventede vort næste barn. 
Samme dag begyndte jeg at 
skrive 'Fyldt af glæde'. Den 
blev brugt første gang ved 

vort næste barns dåb. Men 
den blev kun læst op, for 
den havde ingen melodi".

Salmerne er evangeliske 
og siger os noget i et nu-
tidigt sprog, som alle kan 
forstå.

Ny graver
Kamilla Jentoft  Fertin har 
siden den 1. marts  været 
ansat som graver ved Nr. 
Asmindrup Kirke.  
Kamilla er vokset op på 
Skovlundegård i Nr. Asmin-
drup, som hun har over-
taget efter sine forældre 
sammen med sin mand.
 Kamilla er agronom, men 
har af hensyn til sin familie 

- tre børn og sin mand an-
sat i Dong - valgt at arbejde 
tæt på hjemmet.
Menighedsrådet byder 
Kamilla velkommen som 
graver ved Nr. Asmindrup 
Kirke. Vi ser frem til et godt 
og frugtbart samarbejde.

menighedsrådsmøder
Der er menighedsrådsmø-
der  i konfirmandstuen den 

6. oktober og den 3. novem-
ber, begge dage kl. 19.00. 

menighedsplejen
Bidrag til Menighedsplejen 
kan indbetales i Sparekas-
sen Sjælland – konto 0517 
1016990. 

HennIng HAnSen
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Det sker

sepTember

20.09. KL.14.00:
GUDSTJENESTE FOR
HØREHÆMMEDE

OkTOber

01.10. KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

13.10. KL. 14.30:
GUDSTJENESTE
I ”FÆLLESSTUEN”

18.10. KL 14.00:
SØNDAGSCAFÉ

NOVember

10.11. KL. 14.30:
GUDSTJENESTE
I ”FÆLLESSTUEN”

NYHED:
15.11. KL 11.00:
AKTIV 
MENIGHEDSGUDSTJENESTE

19.11. KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

25.11. KL.19.30:
KONCERT: ORGEL OG 
TROMBONE

Mat 25,40:

“Alt, hvad I har
gjort mod en af
disse mine 
mindstebrødre, 
det har I gjort 
mod mig”

udgangspunktet er taget i Egebjerg Kirkes berømte kalk-
maleri fra omkring år 1350, “Skt. Kristoffer med det lille 
Jesusbarn”. Motivet med det lille Jesusbarn med korset, 
der stråler i lyset bag hovedet og indrammer det.

Motivet er bearbejdet og forenklet grafisk, så det egner 
sig til reproduktion i alle størrelser. Baggrundsfarven bag 
det røde indvielseskors skifter og følger kirkeårets farver.

Egebjerg Kirke
har fået 
“nyt” logo

Hørehæmmet?
Søndag den 20. september 
kl. 14.00 er der gudstjene-
ste specielt for hørehæm-
mede med pastor Peter 
Hansen. Gudstjenesten er 
som de foregående år en 
ganske alm. gudstjeneste 
med altergang for alle.

Den eneste forskel er, at 
der foruden teleslynge også 

bruges mund/hånd system.
Endvidere vil gudstjene-

sten være tekstet.
Efter gudstjenesten er der 

hyggelig sammenkomst og 
kaffe i konfirmandstuen.
Kirkebilen kan bestilles 
hos sognepræsten.

Alle er velkomne!

efter samråd med vores biskop i Roskilde, er følgende 
besluttet: Konfirmandundervisningen i Egebjerg Sogn 
forsætter i 7. klasse som hidtil. Dette vil dog kun være en 
overgangsordning. Fremover, dvs. allerede fra 2010 vil 
6. klasse tilbydes konfirmand-undervisning fra og med 
februar og 3 mdr. frem. Resten af undervisningen vil på 
forskellig vis finde sted i 7. klasse med konfirmandweek-
ender, filmaftener, udflugter osv.

Konfirmationen fastholdes til at være den sidste søndag 
i april.

Nyt om 
konfirmand-
forberedelsen
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fAr & DAtter: AKSeL og Annette ScHIøtZ

Søndagsunderholdning
søndag den 18. oktober kl. 14.00 fortæller Annette Schi-
øtz om sin legendariske far, sangeren Axel Schiøtz, om 
hans spændende liv og karriere.

Annette Schiøtz har selv været sanglærer og koncert-
sanger og har undervist i sang og stemmebrug igennem et 
helt liv. Ved foredraget skal vi høre rigtig mange af hans 
indspilninger af de danske sange, og vi skal høre uddrag-
fra hans biografi, ”Kunst og Kamp”, som han skrev sam-
men med fru Gerd Schiøtz i 1951. Søndagscaféen indledes 
med en kort gudstjeneste kl.14.00 i kirken.

Læs mere på www.egebjergkirke.dk

Onsdag den 25. november kl. 19.30 koncert i Egebjerg 
Kirke med værker fra en nyoptaget CD for trombone og 
orgel i udførelse af Carsten Svanberg og Birgit Marcussen.

Carsten Svanberg og Birgit Marcussen har gennem læn-
gere tid gået med planer om at indspille en CD omkring 
det fine, lille instrument, som står i Egebjerg Kirke. De har 
ventet på, at orglets trompet-register skulle føres igennem 
alle oktaver, og det skete, som bekendt, ved påske tide i 
år. Derfor satser Carsten og Birgit nu på, at gennemføre 
optagelsen i uge 47, afsluttende med en koncert onsdag 
den 25. november kl.19.30, hvor de bl.a. vil præsentere 
udvalgte kompositioner fra CD’en. Menighedsrådet vil i 
den anledning byde på en forfriskning, og der bliver na-
turligvis fri adgang til koncerten.

Musikalsk 
appetitvækker

søndag den 15. nov. kl. 
11.00 er der verdenspremi-
ere i Egebjerg vi introdu-
cerer AHA Gudstjenesten, 
hvor Egebjerg Kirkes 
menighed er aktive med-
spillere.

AHA - 
gudstjeneste

Vil du være med? 
Har du lyst til at deltage ak-
tivt i AHA Gudstjenesten? 
Der skal vælges salmer, 
læses ind- og udgangsbøn, 
søndagens tekster, præ-
dikes, dækkes alterbord, 
pyntes og meget mere.

Alle praktiske opgaver 
klares af menigheden i 
selve gudstjenesten den 
15. november, 23. søndag i 
trinitatis.

Har du lyst til at være 
med, er du meget velkom-
men! Klik ind på kirkens 
hjemmeside og send e mail 
til præsten.

Efter AHA Gudstjenesten er 
der fælles "kirkefrokost" i 
konfirmandstuen.

Pris, voksne: 35 kr. Børn 
under 12 år: Gratis.

PS.: en "AHA-oplevelse er 
når du pludselig opnår en 
ny erkendelse og indsigt"

kirkefrokost
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 Af: Berit Gaarde Nielsen og Karin Dahl. 
“Vi har begge prøvet at miste en nær og bagefter stå i den situation, at vi ikke havde 
nogen steder at gå hen for at snakke med ligestillede, fordi der ikke var en sorggruppe i 
Odsherred”

Ideen til at starte en sorg-
gruppe opstod efter at 
vores børn havde gået i en 
sorggruppe i Kræftens Be-
kæmpelse regi på Skolen 
på Molen i Nykøbing Sj.

Efter at have samlet lidt 
overskud, er vi derfor nu 
gået sammen om at starte 
en sorggruppe i Egebjerg 
for voksne

Vores baggrund 
Vi har begge mistet et barn 
og en eller begge forældre.

Så vores baggrund er, 
at vi har prøvet at miste. 
Vi har ingen uddannelse i 
sorgarbejde, men på side-
linjen har vi vores præst, 
Michael Nissen og sorgte-
rapeut, Lise Lotte Aabrink, 
som vil deltage ind i mel-
lem.
Gruppen er ment som en-

selvhjælpsgruppe, hvor vi 
hver især får ro og plads til 
at fortælle om vores sorg og 
blive lyttet til.

Vil du være med?
For at komme med i grup-
pen, skal du være over 18 
år og have mistet en nær-
stående person – f.eks. en 
ægtefælle, forældre, ven, 
søskende eller barn og det 
skal være mindst 3 mdr. 
siden. Der kan være 10 per-
soner i gruppen af gangen, 
men der kan komme nye til 
undervejs – du kan stoppe, 
når du vil.

kontakt os
Vil du med i gruppen, kan 
du kontakte Berit og Karin: 
sorggruppebeka@gmail.
com Efter du har kontaktet 
os, besøger vi dig hjemme 

og taler om hvem du har 
mistet, om tabet og din 
situation. Derefter vil du få 
besked om du kan komme-
med i gruppen.

møde og tavshedspligt
Det er vigtigt for gruppen 
at der meldes afbud hvis 
du ikke kan komme. Der er 
tavshedspligt, dvs., at det 
der bliver talt om i gruppen 
ikke bliver sagt til andre, 
uden for gruppen.

praktiske oplysninger
Vi mødes onsdage i ulige 
uger kl. 19 til ca. kl. 21.30 
i konfirmandstuen i Ege-
bjerg Præstegård. Det 
koster 200 kr. at starte i 
gruppen – herefter er det 
gratis.

megnighedsrådsmøder i egebjerg
Torsdag den 1. oktober og torsdag den 19. november – kl.19.00.  Alle er velkomne! 
Møderne finder sted i konfirmandstuen. Dagsorden kan ses på www.egebjergkirke.dk

Sorggruppe for voksne
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Adresser

besøg på sygehuset
Kontakt venligst din sognepræst

kirkebiler
De tre sognes kirkebil kører til samtlige gudstjene-
ster, 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.

Praktisk information

Foto, forside: Tom Bruun
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig
Ansvarshavende redaktør: Henning Hansen

Kirkebladet

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.  Træffes som regel bedst mellem 
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

egebjerg sogn
Sognepræst Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 4500 
Nykøbing Sj., tlf. 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
Formand Peter Funch, Englandsbakken 24, 
4500 Nykøbing telefon 59 32 88 00

DATO    VIG  NR. ASMINDRUP  EGEBJERG

Gudstjenester

20. SEPTEMBER  15. S. E. TRIN     KL 10.30 N.WILLERT KL. 09.00 N.  WILLERT       KL. 14.00 P. HANSEN

27. SEPTEMBER  16. S. E. TRIN                KL. 09.00 N.WILLERT       KL 10.30 N. WILLERT             KL. 10.30 I. WILLERT           

        4. OKTOBER      17. S. E. TRIN                     KL. 11.00 BERG                    KL. 09.30 BERG                      KL.10.00 NISSEN 

11. OKTOBER     18. S. E. TRIN                    KL. 10.30 BERG                    KL. 10.00 HANSEN KL.10.30 NISSEN

18.  OKTOBER    19. S. E. TRIN  KL. 09.00 HANSEN               KL. 10.30 HANSEN                KL.14.00 NISSEN

25. OKTOBER      20. S. E. TRIN  KL. 10.00 BERG KL. 10.00 HANSEN   KL. 10.30 I. WILLERT

   1. NOVEMBER   ALLE HELGENS DAG            KL. 16.00 BERG KL. 10.00 HANSEN KL. 10.00 NISSEN

   8. NOVEMBER    22. S. E. TRIN KL. 10.30 NN KL. 09.00 NN KL.10.30 I. WILLERT 

15. NOVEMBER   23. S. E. TRIN KL. 09.00 HANSEN              KL. 10.30 HANSEN KL. 11.00 D. H. M.

22.  NOVEMBER  S. S. I. KIRKEÅRET    KL. 11.00 BERG KL. 09.30 BERG KL. 09.30 NISSEN

29.  NOVEMBER 1. S. I  ADVENT KL. 10.30 BERG KL. 19.30 HANSEN KL. 16.00 NISSEN

 


