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Julekoncert
i Egebjerg 
kirke

Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt Annette Berg, VIg KIrKe
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Afsked efter
32 gode 
og rige år

Det er blevet in at danse, og 
igen at være vild med dans. 
Danseskolerne har kronede 
dage. På facebook og TV kan 
vi nyde dansende par i alle 
aldre. Tango-og salsadan-
sesteder blomstre op. Det 
er – synes jeg, der elsker at 
danse - en dejlig ny gammel 
trend, der atter vækkes til 
live.

Sacred danses 
- hellige cirkeldanse
Sacred Dances er danse, der 
stammer fra hele den mang-
foldige verdens kulturer. De 
danses primært i den ældste 
danseform cirklen. Nogle af 
dansene er meget gamle, 
andre er nye koreograferede 
danse. Musikken til dansene 
er ligeledes fra hele verden 

Annette Berg

– alt fra folkemusik, klassisk 
musik til nyere musik. Nogle 
danse er meget meditative 
mens i andre bliver man 
hvirvlet rundt til en hurtig 
puls. Dansetrinene er oftest 
simple og kan læres af alle.
Andrea Forman, der bor i 
Klint, og som er passioneret 
Sacred Dances-danseleder 
– uddannet af Karin Morten-
sen i Grunduddannelsen for 
Hellige Cirkeldanse, fortæl-
ler dette på sin hjemmeside 
www.andrealumo.dk:
Med Sacred Dances finder 
du en hvilepause fra hverda-
gens travlhed og tankernes 
evige strøm. Dansenes sim-
pelhed og fordybelse kalder 
på et indre nærvær og giver 

Hellige danse med 
krop og sjæl
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Fællesarrangementer

ro i krop og sjæl med en me-
get afstressende og medi-
tativ effekt.  Jeg oplever, at 
disse danse har en stor he-
alende kraft og rører min 
sjæl og mit hjerte dybt. De-
res livsglæde er smittende 
og det fællesskab der opstår 
under dansene er meget be-
rigende.
 
Dans i Vig præstegårds 
konfirmandstue
Nogle gange har jeg nu selv 
været med, når Andrea har 
indbudt til dans. Og det gik 
lige i hjertet også på mig. Vi 
er jo som mennesker for-
skellige, og nogle foretræk-
ke blå mens andre bedst 
kan lide orange. Men sa-
cred danses er universelle. 
De er ikke ´farvebestemt` 
- i overført betydning, el-
ler afhængigt af, om du har 
rytme eller ej. Dansene har 

sin helt egen puls, og er så 
enkle, at alle kan være med. 
Derfor vil jeg gerne være med 
til at udbrede disse hellige 
cirkeldanse og det fælles-
skab, de spreder, og har af-
talt med Andrea, at vi indby-
der til dans i Vig præstegårds 
konfirmandstue nogle man-
dage nu til foråret, hvoraf 
den første bliver mandag d. 
2. marts kl. 15.00-17.30. Det 
koster 100 kr. at deltage, 
som går ubeskåret til vores 
danse-instruktør. Kaffe mv. 
koster 20 kr., eller kan med-

bringes. Vi kan max. være 
12 i alt, så det er efter først til 
mølle princippet.
 
Er du interesseret i at vide 
mere om Sacred danses, se da 
www.helligedanse.dk samt 
www.tjaerebykirke.dk/dans, 
hvor sognepræst og dan-
seleder Anja Worsøe Reiff, 
der har skrevet teologisk 
speciale HVORFOR DANSER 
VISDOMMEN (dans som en 
vej til religiøse erfaringer), 
fortæller om dansene og 
deres betydning.

Fælles  
kirkehøjskole 

for hele 
provstiet 

Lørdag d. 24. januar 
kl. 14.00-17.00 

i Grevinge præstegård 
og kirke

Kort oplæg ved 
provst Niels Arnberg. 

Alle er velkomne.

Lord of the dance 

DANS ALLE, KOM I DANSEN UD,
DANS MED MIG, JEG ER DANSENS GUD.

JEG HAR DANSET FOR DIG IGENNEM ILD OG VAND,
KOM OG DANS MED MIG OVER SØ OG LAND.

engelSK teKSt: Sydney CArter 1960 
dAnSK teKSt: HAnS AnKer JørgenSen 1974-2005

S RG
ODSHERREDSORGGRUPPE

Kontakt os for en forsamtale:
Psykolog Elsebeth Cornét Sørensen
Tlf. 21 64 24 57

SognepræstMichael Nissen
Tlf. 24 24 80 90 / 59 32 81 99

Møderne foregår onsdag i ulige uger
kl. 10-12 i Konfirmandstuen ved
Vig Kirke/Præstegård.
Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560Vig

1782 Sorgruppe_ODS visit_trundholm:85x55  10/09/14  16:49  Side 1

Døden er ikke et problem der kan
løses, men en byrde der kan være tung
at bære. For nogen så tung og ubærlig,
at det kan være godt at dele denmed
andre…

Er du voksen og har dumistet en af
dine nærmeste, kan det være godt og
livgivende, at tale om din sorg, dine
problemer og det, der tynger.

Du harmulighed for deltage i vores
sorggruppe ogmåske herigennem
finde støtte til at komme videremed
dit liv.

1782 Sorgruppe_ODS visit_trundholm:85x55  10/09/14  16:49  Side 2
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Det sker

NOVEMBER  

29.11. KL. 11.00:

LØRDAGSDÅB

DECEMBER  

21. 12. KL. 11.00: 
CHRISTMAS CAROLS

JANUAR    

20.01. KL. 18.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

22.01. KL. 9.30: 
TORSDAGSTRÆF 
 
24.01. KL. 11.00: 
LØRDAGSDÅB

25.01. KL. 9.00
AFSKEDSGUDSTJENESTE
HENNING HANSEN

27.01. KL. 18.00-19.00:
ENGLESTEMMER 
 
FEBRUAR 

05.02 OG 26.02 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF
 
17.02. KL. 18.00-19.00: 
ENGLESTEMMER 
MENIGHEDSRÅDSMØDE 
FRA KL. 19.00
 
26.02- kl. 08.00-16.00: 
KONFIRMAND-TEMADAG 

Se mere via KALENDEREN 
på www.vigkirke.dk

Swane-prædiken

Ordet TAK vil klinge med 
på mangfoldig vis denne 
dag, for den enorme be-
tydning vores mangeåri-
ge kirkesanger og tidlige-
re menighedsrådsmed-
lem, og –formand, har 
betydet for Vig og præste-
gårds kirkes liv og vækst.  
Efter gudstjenesten er 
alle velkomne til en bid 
mad i præstegården.

Afskedsgudstjeneste
2. søndag i advent holder vi afskedsgudstjeneste for Lars 
Andersen. 

JEG SVANG MIG I 
VERDENSRUMMETS 
MORGENDANS,
JEG LYSTE AF 
GLÆDE I 
SOLOPGANGENS 
GLANS.

Lord of the dance

Søndag d. 30. november vil museumsinspektør Jesper Sejd-
ner Knudsen holde en prædiken til første søndag i advent, 
hvor dette Sigurd Swane maleri af Jakobs drøm inddrages. 
Og ved gudstjenesten er der kor-englestemmer med. 
Efterfølgende er alle velkomne til en tår kaffe i våbenhuset.
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Vig Sogn

En musikalsk flyvetur 
over eventyrlige egne på fantasiens vinger

En foredrags-koncert med musikeren Michael Olefir 
og sopran Lena Athena Olefir - søndag d. 4. januar 
kl. 15 i Vig kirke.
”Har I oplevet, at musikken talte til os på vores eget 
unikke personlige sprog, når vi allermest havde brug for 
det – Hvorfor kan musikken dette?  Hvad sker der, når vi 
bliver helt stille inden i, og lader musikken tale? - gemmer 
der sig i de gode gamle klassikere et skjult budskab? – en 
kode? Eller en gåde?, der får os til at lytte til dem igen og 
igen: lad os finde ud af det sammen:  –  måske finder vi ud 
af, at musikken er menneskenes måde at kommunikere 
med hinanden på - på tværs af tider, steder, kulturer og 
folkeslag – ved simpelt hen at lytte til den”.

De unge 
smukke 
konfir-
mander 
2014
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Vig SognVig Sogn

I Vig sogn kan man få man-
ge oplevelser gennem året, 
spændene og givende ople-
velser. Oplevelser der giver en 
noget at tænke over, reflekte-
rende oplevelser, oplevelser 
man kan dele med andre. Vi 
har en høj standart af tilbud, 
som vi kan være stolte af.
Jeg havde bl.a. den oplevelse 
at være tilskuer til forestillin-
gen ”Historien om en sang”. 
Vores organist Vibeke Aggeboe 
spillede klaver, Mei Oulund 
og Henrik Ipsen fra Odsher-
red Teater fremførte tekst og 
sang. Sange og fortællinger fra 
det virkelige liv. Livshistorier 
fortalt til Mei af ældre borgere 
i Odsherred, og fremført med 
respekt for historien. En stor 
og varm oplevelse.
Den Rytmiske Højskole gæ-
ster kirken et par gange i 
løbet af året. De stiller op 
med forskellige musik ar-
rangementer og solister, det 
er et privilegium for sognet 
at have skolen så tæt på. En 
af gangene hvor skolen var i 
kirken kom et par vandrere 
tilfældigt forbi, slog sig ned 
og fik en dejlig oplevelse med 
på deres videre vandring. Vig 
kirke bliver husket.
Torsdagstræf hvor alle er vel-
komne er startet op med stor 
succes. Hver anden torsdag 
inviteres alle med interesse 
for torsdagens program til 
kaffe og hygge i Vig konfir-
mandstue. Se program på 
www.vigkirke.dk
De unge kommende konfir-
mander er startet op og nyder 
undervisning med højlæs-
ning, bøn og langsomhed i 

Stolthed kirken torsdag eftermiddage, 
i alt er de 35 unge poder.
En stor oplevelse var kon-
certen med vores organist 
Vibeke. Dejlig uspoleret og 
ligefrem var koncerten hele 
vejen igennem, et flot sam-
mensat program. Jeg glæder 
mig personligt til Vibekes 
næste koncerter.
Samme Vibeke tilbyder at 
man kan være med i Engle-
stemmer som er 1 gang om 
måneden. Englekoret synger 
efterfølgende med ved sønda-
gens gudstjeneste, hvis man 
har mulighed. Ellers kom-
mer man bare og er ENGEL 1 
time - til tirsdags øve dagene 
kl. 18.00–19.00 i kirken.
Højsangen fra Det gamle Te-
stamente indhyllet i Klezmer 
musik, påske-vandring, pinse 
i præstegårdshaven, sogne-
udflugt og –rejse, Leonard 
Cohen gudstjeneste, nærvær-
stræning, høst-fejring med 
æble-pluk, koncert med Sóla 
og Semion, sorggruppe, syng 
dansk dag osv. osv. … listen er 
lang… der er ikke plads her til 
at nævne dem alle. 
Kirkens læsegruppe er kom-
met godt i gang. Vi tæller 11 
personer der mødes engang 
om måneden og samtaler om 
den bog med åndeligt islæt vi 
har valgt at læse, det er spæn-
dende.
Vig tusker- og kræmmermar-
ked har igen i år tilgodeset Vig 
kirkes julehjælp med 15.000 
kr. Vi er meget taknemmeli-
ge og glade for igen at kunne 
hjælpe familier i sognet med 
at få en god jul.
Vores præst Annette og un-
dertegnede med på et sogne-
læringsnetværk kursus der 
hedder: Nye spirituelle Strøm-

ninger – hvordan skal kirken 
forholde sig til dem? Nutidens 
religiøse behov er forandrede. 
Folkekirkens traditionelle me-
nighedsliv er under pres.
Meditation og mindfullness 
er eksempler på nye religiøse 
strømninger, som møder dan-
skerne i mange sammenhæn-
ge, og som udfordre kirkens 
klassiske sprog og udtryksfor-
mer. Det er meget spændende 
og strækker sig frem til 2016. 
Jeg vil løbende holde kirkebla-
dets læsere opdateret på hvad 
der sker.
Det føre mig frem til Vig kirkes 
hjemmeside www.vigkirke.dk 
hvor man kan se alt det aktu-
elle der sker i Vig Sogn. En flot 
og oplysende hjemmeside. 
Menighedsrådet vil fremover 
via VIG MENIGHEDSRÅD/DET 
SKER løbende fortælle om, 
hvad der er gang i - også af mere 
praktiske/håndværksmæssige 
ting i og omkring Vig kirke.

på genSyn,
Ann WeSt

En varm og glædesgivende 
højtid og nyt år

ønsker jeg jer alle.
Annette Berg,

SognepræSt VIg
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Det sker

Hjerte, løft din 
glædes vinger!
Himlen melder 
nyt:
Kristus lod sig 
føde.

Paul Gerhardt

DECEMBER

30.11  Kl. 19.30
GUDSTJENESTE
OG ÅBENT HUS

04.12  Kl. 14
JULEMØDE

09.12  Kl. 9.15
KRYBBESPIL

09.12  Kl. 19
MENIGHEDSRÅDSMØDE

14.12 Kl. 16
LUCIAOPTOG

19.12 Kl. 8.30
JULEGUDSTJENESTE

14.12  Kl. 14.30 OG 16.00
JULEGUDSTJENESTE

25.12  KL. 10.30
JULEGUDSTJENESTE 

JANUAR

06.01 Kl. 19
MENIGHEDSRÅDSMØDE

25. JANUAR KL. 11.00
AFSKEDSGUDSTJENESTE

Julemåneden i kirke og 
præstegård
 
Den 30. november 1. søndag i advent, kl. 19.30, er der  
gudstjeneste og åbent hus.Trompetist  Erling Skovdal med-
virker.
Efter gudstjenesten er der åbent hus med kaffe og samvær 
i Præstegården. 

Torsdag den 4. december, kl. 14, er der Julemøde.
Sognepræsten fortæller om Frans af Assisi. 
Vi skal naturligvis høre julehistorie og  synge julen ind med 
vore dejlige julesalmer.

Tirsdag den 9. december, kl. 9.15, er der  julegudstjene-
ste med krybbespil for Dagplejebørn.
Efter krybbespillet er der julefest i Præstegården med juletræ og 
julemand. Forældre og bedsteforældre er hjerteligt velkomne.

  
Lucia
Den 14. december kl. 16, er der familiegudstjeneste med 
Lucia-optog (børn fra Friskolen).

Den 19. december, kl. 8.30, er der  julegudstjeneste med 
krybbespil for Friskolen og Nr. Asmindrup skole.

Juleaften er der gudstjeneste kl. 14.30 og 16.00
Trompetist Jeppe Lindberg Nielsen medvirker.

Julehjælp
Menighedsplejen kan ansøges om julehjælp 
(købmands/slagterkurv). Ansøgning fremsendes 
skriftligt til sognepræsten senest den 6. decem-
ber.

Bidrag til Menighedsplejen kan indbetales i Spa-
rekassen Sjælland - konto 0517 1016990. 
På forhånd tak.
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Nr. Asmindrup Sogn

Indtil skrivende stund havde 
jeg ligesom nogle få andre jævn-
aldrende præster i folkekirken  
håbet at kunne fortsætte som 
sognepræst efter den pligtige af-
gangsalder 70 år, fordi jeg stadig 
har energi og lyst til mit arbejde i 
kirke og sogn, og fordi Nr. Asmin-
drup Menighedsråd ønsker det. 
Men for mit  vedkommende – jeg 
fylder 70 til januar - er mulighe-
den nu mindre end mikrosko-
pisk, fordi Vig Menighedsråd 
ikke ønsker en præst ”efter 
det 70. fyldte år”. Den plig-
tige afgangsalder blev ganske 
vist ophævet (2008) for tjene-
stemænd og offentligt ansatte, 
men altså ikke for præster. Året 
efter fremsatte kirkeminister 
Birthe Rønn Hornbech imidler-
tid lovforslag om ophævelse af 
pligtig afgangsalder for præster, 
provster og biskopper, men lov-
forslaget blev ikke vedtaget. For 
et par år siden  rettede jeg  hen-
vendelse til de efterfølgende 
kirkeministre Manu Sareen og 
Marianne Jelved om eventuel 
genfremsættelse af lovforsla-
get. Begge vurderede dog, at 
der ikke foreløbig ville være 
flertal for lovforslaget i folke-
tinget, hvorfor de ikke havde 
planer om at genfremsætte det. 
Det blev dog bemærket, at der 
er mulighed for, at 70-årige 
kan ansættes på overens-
komst, hvis betingelserne i 
øvrigt er i orden og menig-
hedsrådet ønsker det. 
I den politiske debat    har der  i   
adskillige år været sagt mange 
store  ord  om  det såkaldte ”grå 
guld” og deres erfaring som en 
væsentlig ressource. Denne res-
source omfatter andre tjene-
stemænd og offentlige ansatte 
som læger og sygeplejersker og 
inden for folkekirken bl.a. or-

Afsked efter 32 gode og rige år
ganister og kirkesangere, men  
altså ikke  præster.

Hvorfor?
Er præster særlig uegnede til 
at varetage deres hverv, når de 
fylder 70?
Indtil nu har jeg varetaget mine 
forpligtelser som sognepræst i 
Nr. Asmindrup og Vig fuldt ud:
Gudstjenester, kirkelige hand-
linger + en uge om måneden i 
Vig,  plejehems-gudstjenester 
(tidligere Egegården, nu Bae-
shøjgård, Vig),  konfirmander, 
minikonfirmander, sjælsorg, 
hjemmebesøg,  sognemøder, 
sogneudflugter mv., konstitu-
eret sognepræst under vakance 
senest i Nykøbing Sj. og Højby.
For nogle år siden kunne jeg 
have valgt en seniorordning, 
men det har jeg ikke ønsket på 
noget tidspunkt, fordi jeg trives 
ved mit daglige arbejde i kirke 
og sogn(e).
Burde afsked ikke håndteres 
på baggrund af individuelle 
vurderinger, ligesom på stør-
stedelen af arbejdsmarkedet 
og ikke efter en lovbestemt af-
gangsalder?
I min optik er det ubegrundet, 
at der for præster gælder ”sær-
lige forhold”, som skulle nød-
vendiggøre 70 år som pligtig 
afgangsalder.  
Er det ikke aldersdiskrimina-
tion?  
”Aldersdiskrimination er gene-
relt noget, vi modarbejder i sam-
fundet. Derfor er tiden også inde 
til, at vi fjerner aldersgrænsen 
for præster. I stedet bør vi foku-
sere på nogle seniorordninger, 
så de, der har lyst og er friske til 
det, kan blive på det pastorale 
arbejdsmarked. Det er meget in-
dividuelt, hvordan mennesker 
ældes. Det afgørende er ikke, 

om man er 68 eller 72 år, men 
derimod om man er i stand til 
at udføre sit arbejde. Derfor kan 
det være problematisk at have 
en meget fast deadline for, hvor-
når man ikke længere er egnet 
til arbejdsmarkedet, som vi har 
i dag." (Per Bucholdt Andreasen, 
formand for Den Danske Præste-
forening).
Nr. Asmindrup Menighedsråd 
rettede med afsæt i muligheden 
for, at 70 årige kan ansættes på 
overenskomst, hvis betingelserne 
i øvrigt er i orden og menigheds-
rådet ønsker det, henvendelse til 
biskop  Peter Fischer-Møller med 
ønsket om, at jeg kunne ansæt-
tes  som sognepræst på overens-
komst inden for en tidshorisont 
af 1-5 år. Biskoppen meddelte 
Nr. Asmindrup Menighedsråd, 
at for at gå videre med sagen 
skulle Vig Menighedsråd også 
være indstillet på, at jeg fortsatte 
som sognepræst i Vig-Nr. Asmin-
drup pastorat, idet jeg er kaldet 
til sognepræst i begge sogne. Det 
ønsker Vig Menighedsråd imid-
lertid ikke. Der har indtil nu ellers 
været den uskrevne regel mellem 
de to menighedsråd, at det sogn, 
der skulle have præst,  suverænt 
valgte præsten, altså  med det an-
det menighedsråds fulde opbak-
ning. Men denne uskrevne regel 
er altså nu brudt, idet Vig menig-
hedsråd har givet til kende, at  det 
ønsker, at ”der kommer yngre 
kræfter med et mere moderne 
og spirituelt syn på kristendom-
men til pastoratet”. Muligheden 
for at jeg kunne fortsætte som 
overenskomstansat  præst, har 
Vig Menighedsråd -  mod Nr. As-
mindrup Menighedsråds ønske 
-  altså sat en stopper for. 
Jeg håber, at biskoppen, når han 
i løbet af næste år skal indstille 
valget af ny præst til pastoratet 
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Nr. Asmindrup Sogn

til Kirkeministeren, respekterer 
det valg, som Nr. Asmindrup Me-
nighedsråd træffer, eftersom 
det først og fremmest er Nr. As-
mindrup sogn, der skal have ny 
præst, og ikke Vig sogn.

Henning Hansen

Menighedsrådets
bemærkninger til biskoppen
Endnu engang er begrundelsen 
for den uvillige indstilling den 

forældede 70-års-regel og ikke 
Henning Hansens evner som 
præst. Et andet argument er øn-
sket om, at der kommer yngre 
kræfter med et mere moderne 
og spirituelt syn på kristendom-
men til pastoratet. Dette er efter 
Nr. Asmindrup Menighedsråds 
mening et dårligt argument, da 
der allerede i pastoratet findes 
en forholdsvis ung præst med 
en ret moderne tilgang til Bib-
lens ord, og at der i øvrigt i de 

senere år er kommet nye kræf-
ter til i vore nabosogne, hvor 
man som moderne menneske 
allerede kan slå sine folder. 
Den traditionelle forståelse 
af kristendommen har – efter 
vores opfattelse – trange kår i 
området, hvorfor det ville have 
været dejligt med Henning 
Hansens fastforankrede forkyn-
delse af det kristne budskab.

Vagn Andersen 
– næstformand.

Tak
Den 28. december 1982 flyttede vi – Jakob, Margrete og jeg - ind i præstegården i Nr. As-
mindrup.
Vi forestillede os næppe, at vi skulle blive her i Det skønne Odsherred i 32 år, men det har 
vi aldrig fortrudt. Vi blev taget godt imod af menighedsrådene og folk i Nr. Asmindrup og 
Vig. Vi faldt hurtigt til og  har ikke haft ønsker om at skulle være præstefolk andre steder. 
At høre hjemme og føle sig hjemme er et af de mest basale behov, vi som mennesker har. 
Og vi har følt os hjemme fra første øjeblik og til nu. 
Vi er taknemmelige for de mange gode og rige år, vi fik i Nr. Asmindrup, og dem vil vi sige 
en stor og varm tak for til alle i kirke og sogn i Nr. Asmindrup og Vig. Det er med blandede 
følelser, vi siger farvel til januar,  ikke alene til mange givende og udfordrende arbejdsår, 
men samtidig til alle, som vi i mange og forskellige sammenhænge har delt sorger og glæder 
med. Søndagens gudstjeneste er trods tidsåndens ulidelige lethed kirkens livsnerve til tugt 
og trøst. Det har været en glæde for mig, at fejre gudstjeneste søndag efter søndag år efter 
år i Nr. Asmindrup og Vig. Der har også været god tilslutning til de forskellige aktiviteter i 
Præstegården. En ældre, klog og erfaren præst lærte mig for mange år siden, at hjemme-
besøg hørte til en af præstens grundpiller i det daglige arbejde. Det vise råd har jeg forsøgt 
at efterleve. Jeg har lært mange i alle aldre at kende igennem årene. Det er blevet til mange 
samtaler, som har gjort mig klogere og 
rigere på livet og på det at være men-
neske. Jeg har lært meget om tro og 
tvivl, om sorg og magtesløshed, men 
også om menneskers livsvilje og tro på 
livet, at livet det er livet værd på trods 
af tvivl og stort besvær, på trods af det, 
der smerter. Det har været en stor gave 
for mig at blive betroet at dele hver-
dagens små og store glæder, sorger 
og bekymringer. Den uforbeholdne 
tillid, som er blevet vist mig gennem 
de mange år, ligger dybt i mit sind.
Min familie og jeg ønsker jer alle Guds 
velsignelse på jeres vej.

HennIng HAnSen
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Det sker

NOVEMBER
30.11. KL. 16.00
FESTGUDSTJENESTE
”DE NI LÆSNINGER”
MED MØLLEKORET

DECEMBER
09.12. KL. 19.30
JULEKONCERT 

16.12. KL. 16.00
LUCIAGUDSTJENESTE

18.12. KL. 9.00
JUL FOR DAGPLEJEBØRN

21.12. KL. 10.30
VI SYNGER JULEN IND 
MED LÆSNINGER

22.12. KL. 9.30
SKOLENS JULEGUDSTJENESTE
ANNEMARIE KRARUP 

JANUAR
01.01. KL. 16.00
NYTÅRSGUDSTJENESTE
ET GLAS OG KRANSEKAGE

18.01. KL. 11.00
KONFIRMAND-
GOSPELGUDSTJENESTE 
I LUMSÅS KIRKE

FEBRUAR
03.02. KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

08.02. KL. 14.00
SØNDAGSCAFÉ  
PARADISETS NI SFÆRER

15 .03. KL. 10.00
FASTELAVN OG 
KATTEN I TØNDEN

MARTS
08.03. KL. 10.00
FOLKEKIRKENS  
SOGNEINDSAMLING

15.03. KL. 9.00
KIRKE OG KRO

24.03. KL. 17.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde, 
med fuglesang, med blomster, der sprang ud, 
med glæde over markens grøde. 

Det andet lys blev tændt i Betlehem, 
Guds Søn steg ned fra Himlens høje 
og delte jorden med os som sit hjem 
med al dens fryd og al dens møje.

Det tredje lys har intet øje set, 
det lyser gennem hjertesorgen 
og melder, det umulige er sket, 
det tredje lys er påskemorgen.

Det fjerde lys har ild fra alle tre, 
en pinseglød i vores hjerte, 
så vi for dem, der intet lys kan se, 
kan tænde kun en lille kerte.

JoHAnneS JoHAnSen 

Festgudstjeneste,  
Ni læsninger, Møllekor
Møllekoret er som sædvanlig med ved gudstjenesten 1. søn-
dag i advent kl.16.00 og bidrager med deres smukke sang,  
når udvalgte ni læsninger tager os med gennem hele den 
bibelske fortælling fra begyndelsen til fuldendelsen.
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JULEKONCERT Der tændes 
lys i mørket
Søndag  den  14. december  
kl. 16.00 er der Luciaguds-
tjeneste  i vores  gode gamle 
kirke. 
Traditionen tro skal vi  se 
børnene bære lys ind i mør-
ket og høre børnene synge 
Skt. Luciasangen mm.
Gudstjenesten er en børne / 
familiegudstjeneste.

Skolens julegudstjeneste
Mandag den 22.december kl.9.30 kommer Annemarie Kra-
rup og fortæller Julefortællinger af Selma Lagerlöf .  
Annemarie Krarup er en fantastisk fortæller, så har du tid, 
er du velkommen til at sætte dig på kirkebænken og være 
med.

Ni kæmpe malerier ud fra Dantes 
paradistanke

Tirsdag den 9. dec. kl. 19.30 
slår kirken dørene op til 
en festlig julekoncert, hvor 
rummet vil blive fyldt af lif-
lige toner fra trombone, or-
gel, violin og klaver.
De medvirkende er prof. Car-
sten Svanberg, som mange 
gange tidligere har gæstet 
vores kirke og begejstret 
med sit smukke basunspil.
Han ledsages af vores orga-
nist Birgit Marcussen, men 

fremfører også en komposi-
tion for solo trombone.
Endvidere vil Villads Gam-
borg underholde med kendt 
violinmusik akkompagneret 
af pianisten Nanna Thie-
mann.
Det blandede program vil 
blive ledsaget at et par op-
lysende og muntre kom-
mentarer.
Der er gratis adgang til jule-
koncerten.

Søndag den 8. februar kl. 
14.00 er der søndagscafe 
med maleren og tidligere 
prof. ved kunstakademiet 
Jesper Christiansen, kendt 
bl.a. fra udsmykningen af 
Frederik VIII Palæ og for sin 
deltagelse i Kunstquizzen på 
DR-K.  
Jesper Christiansen ophol-
der sig pt. i Abildøre,  hvor 
han i sit atelier arbejder 
med ni store malerier, der 
kredser om Paradisets ni 

sfærer i Dantes ”Den gud-
dommelige komedie”
Jesper Christiansen vil vise 
os det, han er i færd med at 
male og fortælle os om de 
tanker, han har gjort sig i 
den forbindelse.
Antallet  af deltagere  afgør, 
om vi tager til Jesper Chri-
stiansens atelier i Abildøre,  
eller om vi går i konfirmand-
stuen efter gudstjenesten, 
som indleder søndagsca-
feen.
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Nyt fra menighedsrådet

Hermed sidste indlæg fra 
det "gamle" menighedsråd. 
Der har været  "valg" til me-
nighedsrådet her i efteråret - 
det vil sige "aftalevalg", som 
vi plejer. På orienteringsmø-
det d. 16. september blev 
der opstillet en liste, og da 
der ikke kom andre lister in-
den fristens udløb, blev de 
på listen anførte automatisk 
valgt. Menighedsrådet be-
står således fremover af:
Didde Dich                                                                                                                                            
Hanne L. Pedersen

Lene Sørensen
Frede Hansen
Henrik Danielsen
Per Kragh 

Suppleanter:
Agnete Nielsen
Winnie Frisenette-Fich.

Det nye menighedsråd fun-
gerer fra det nye kirkeårs 
start - altså 1. søndag i ad-
vent. I vil få en nærmere præ-
sentation af det nye menig-
hedsråd på hjemmesiden, 

når vi har konstitueret os ved 
1. møde d. 30. november, og 
hvis der er plads, så også i det 
næste kirkeblad. Det betyder 
jo så også, at rådet skal sige 
farvel til Henrik Højland, der 
i flere perioder har vareta-
get det vigtige og krævende 
kassererjob, samt til Win-
nie Frisenette-Fich,  der står 
for vores kommunikation, 
hjemmeside m.m. Det fort-
sætter hun heldigvis med. 
Tak  for jeres store arbejde og 
engagement i de forløbne år.

Julehjælp
Det er ikke alle mennesker i vores samfund, som har mu-
lighed for at fejre jul som alle andre. Familier og enlige i 
Egebjerg sogn, der har brug for en håndsrækning til at fejre 
jul, kan ansøge vores menighedspleje. Ansøgning sendes til 
sognepræsten senest 6. december.

Katten er i tønden - men hvor  længe er den der ?

Kirke og Kro
Den 15. marts er der kirke 
og kro. 
Nærmere vil blive oplyst på 
kirkens hjemmeside. 

Årets Mini-
konfirmander
På billedet  ses sognepræst 
Michael Nissen sammen 
med bare 2, men til gengæld 
meget dygtige minikonfir-
mander Sebastian og Marie.

Det vil vise sig søndag den 15. februar, hvor vi holder faste-
lavnsfest. Festen begynder i kirken  kl. 10.00,  hvor der er fa-
stelavnsgudstjeneste. 
Bagefter fortsætter  fastelavnsfesten  i forsamlingshuset med 
mange ”løjer”, og hvor KATTEN selvfølgelig skal slås af tønden. 
Veterantraktorklubben  deltager. 
Alle er velkomne og meget gerne til at komme udklædte i 
kirken.

Hjælp de sultne !                                                                                                                   
Den 8. marts 2015 afholder Folkekirkens Nødhjælp 
den årlige husstandsindsamling, som samler penge 
ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste.
Derfor meld dig som indsamler til Didde Dich 5932 8466 eller 
til Michael Nissen 5932 8199.



Adresser

DATO    NR. ASMINDRUP VIG   EGEBJERG

Gudstjenester

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.

Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Annette Berg

Vig sogn
Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig, 
tlf. 59 31 51 26, mobil 24 26 00 33 
e-mail: annb@km.dk     www.vigkirke.dk
Graver Lars Odgaard Rasmussen, 
tlf. 59 31 58 04.  
Kirkegårdskontoret åbent 
mandag-torsdag kl. 12.30-13.00.
Formand Ann West, Eskildstrupvej 18B, 
4560 Vig, tlf. 22 80 75 55.

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

Praktisk information

Kirkebladet

30. NOVEMBER 1. S. I ADVENT 19.30 HH 11.00 AB/KNUDSEN 16.00 MN

7. DECEMBER  2. S. I ADVENT 9.30 AB 11.00 AB 9.00 IW

14. DECEMBER 3. S. I ADVENT 16.00 HH 10.30 HH 16.00 MN

21. DECEMBER 4. S. I ADVENT 9.30 AB 11.00 AB 10.30 MN

24. DECEMBER JULEAFTEN 14.30 og 16.00 HH 14.00 OG 15.30 AB 16.00 MN

25. DECEMBER JULEDAG 10.30 HH 11.00 AB 10.30 MN

26. DECEMBER 2. JULEDAG 11.00 HH 9.30 HH 10.30 MN

28. DECEMBER JULESØNDAG 10.30 HH  9.00 IW

31. DECEMBER NYTÅRSAFTENSDAG  14.30 AB *

1. JANUAR NYTÅRSDAG 16.00 HH  16.00 MN

4. JANUAR H.trekongers s. 10.00 HH 15.00 AB /OLE FIR 10.30 MN

11. JANUAR 1. S. E. H. 3 K. 9.30 AB 11.00 AB 9.00 MN

18. JANUAR 2. S. E. H. 3 K. 9.30 AB                                   11.00 FÆLLES GOSPEL LUMSÅS KIRKE

25. JANUAR SIDSTE S. E. H. 3 K. 11.00 HH 9.00 HH 9.00 IW

1. FEBRUAR SEPTUAGESIMA 9.30 AB 11.00 AB 10.30 IW

8. FEBRUAR SEXAGESIMA 9.30 AB 11.00 AB 14.00 MN

15. FEBRUAR FASTELAVN 10.30 AB  10.00 MN

22. FEBRUAR 1. S. I FASTEN 9.30 AB 11.00 AB 10.00 MN

* Stjernestund med bobler.


