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"Jeg mødte Jesus" 
Charlotte Rørth

VIG KIRKE

NR. ASMINDRUP KIRKE

EGEBJERG KIRKE

SOGNEPRÆST MICHAEL NISSEN, EGEBJERG SOGN.
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Det var det spørgsmål, Atei-
stisk forening yderst ihær-
digt stillede i deres kampag-
ne på busserne her  i foråret 
for at få folk til at melde sig 
ud af folkekirken.
 
Men rent faktisk er det jo 
egentlig et godt spørgsmål, 
når det kommer til stykket.

For er  livet, når det kom-
mer til stykket ikke bare en 
tilfældig proces, som på et 
tidspunkt ender i tilintetgø-
relse og ingenting?
Hvad sker der f.eks. den dag 
vi dør? 
Selv mindet om os forsvin-
der jo en dag, når ingen hu-
sker os længere.
Hvor er vi så ?
De tanker, tror jeg, vi alle 
gør os.

For hvad er livet?  Udover at 
vi har seksuelle drifter, så vi 
formerer os, spiser og  træk-
ker vejret og at hjertet slår, 
til det ikke slår længere?

Hvorfor, som ateisterne si-
ger det,  tro på en Gud ? 

En Gud som er under os og 
over os, foran os og ved si-
den af os. En Gud til hvem 

Hvorfor tro på en gud?

FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE.

vi kan rette vores glæde og 
vores taknemmelighed;  til 
hvem vi kan komme med 
vores skyld og med alt det, vi 
ikke kan overskue i vores liv.

Joh. Møllehave har en salme 
i vores salmebog, som hed-
der;   ”Nåden er din daglig-
dag”    (DDS 522)

Versene i salmen handler 
om, hvad der sker, når  livet 
og dagligdagen bliver ved-
kommende og ikke bare en 
selvfølge og en vane.
Forhåbentlig har de fleste  
oplevet sådanne øjeblikke.
Øjeblikke, hvor livet bliver 
nærværende.
Måske har vi oplevet det,  
når et barn har set os i øjne-

MICHAEL NISSEN

Friluftsguds-
tjeneste på 
Byens Bakke

s.  7

Søndagscafé
og Grundlovs-
møde 5. juni

s.  10
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Fællesarrangementer

ne eller en, vi holder af har 
taget  os i hånden. 
Det kan være et stykke mu-
sik, en solsort der fløjter,  en 
farve, en duft, der rammer 
en nerve og en stemning af 
særlig nærhed og mening.                                                                             
Nærvær som gør, at vi pludse-
lig ser, som Møllehave siger:

Nåden er din dagligdag,    
Hverdagen, det nære.  
Mennesker at leve med,    
Nåden er: at være  
         
Nåden er et ord fra Gud        
over alle dage.
Nåden er, når alt er tabt,    
at få alt tilbage
    
Nåden er  hver levet dag, 
hvert tilfældigt møde.  
Nåden er det levende,                                                                                                                     
som står op af døde  
Evangeliet i den kommende 
trinitatis tid er ikke et svar. 

Det er ikke et svar på vore 
mange  spørgsmål. 
Det er ikke et plaster på vores 
eventuelle tvivl.
En tvivl  som i sidste ende 
ikke er så afgørende, men er 
noget, vi  hver især må slås 
med,  måske livet langt. 

Nej,  evangeliet det er altid en 
indbydelse.

Det er en indbydelse til at 
tage imod.
Det er en indbydelse til at 
tage imod den Nåde, som er 
blevet rakt os med Kristus. 
Ordet fra Gud, over alle dage, 
som Møllehave siger det.             
Men hvad er det så for et Ord? 

Jo, Ordet er evangeliets ord, 
som skaber, hvad det næv-
ner, - nemlig, tro, håb og kær-
lighed i  det øjeblik vi tager i 
mod.

Det kan derfor anbefales, selv 
ateister, at gøre det; det er 
nemlig at få alt tilbage!

Uden håb og uden Gud 
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed 
får vi kun af nåde.

God sommer.
Michael Nissen

Ods- Skippinge Provstis indsamlingsprojekt 2016 i 
kirkerne går i år til: Danmission Fremtidsbørn
Danmission hjælper fattige og udsatte børn til en 
bedre fremtid. Vi giver børn og unge uddannelse, og 
vi udruster dem til at blive aktive medborgere, så de 
kan kæmpe for deres rettigheder i lokalsamfundet. 
Se eksempler på vores arbejde for børn på www.frem-
tidsborn.dk
Du kan støtte projektet på flere måder:
Via netbank til FKM Ods-Skippinge, bankkonto: 
0537-0000499013 eller Via MobilePay: 
41 999 341 (valgfrit beløb) eller SMS "HÅB" til 1245 (støt med 100 kr)
Kontakt: Karin Wandall, Vallekildevej 152, 4534 Hørve, tlf. 60599512

Velkommen til fællesmøde i Ods-Skippinge Provsti den 22.09.2016 kl. 19.30 i 
Menighedshuset ved Højby Kirke                                                              
Adresse: Bag Kirken 5, 4573 Højby
Fundraising- og kampagne-koordinator Christina Lund Villadsen fra Danmission 
fortæller om projektet ved sognenes fællesmøde.

Friluftsgudstjenesten søn-
dag d. 21. august kl. 11 – for 
alle sognene i Odsherred 
– finder i år sted i  Klint 
Kalkbrud. 
Efter gudstjenesten er der 
mulighed for hyggeligt 
samvær, hvor menigheds-
rådene er vært for en kop 
varm suppe med brød.
Alle er velkomne fra nær 
og fjern. Kirkebilen kan 
bestilles dagen i forvejen, 
se bagsiden af kirkebladet.
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Det sker

JUNI  
14.06. KL. 14.30: 
GUDSTJENESTE 
BAESHØJGÅRD

21.06. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

JULI   
05.07. KL. 14.30:
GUDSTJENESTE 
BAESHØJGÅRD
 
AUGUST
16.08. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

18.08. KL. 14.30:
GUDSTJENESTE 
BAESHØJGÅRD

21.08. KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE 
KLINT KALKBRUD

Konfirmation St. Bededag, 
d. 22. april – i Vig kirke

Fri entré
Der er fri entré til de arran-
gementer og koncerter, der 
er nævnt på de næste sider, 
men gode gaver modtages 
altid gerne via mobilepay: 
2383 1955 eller i kirkens 
indsamlingsbøsser.
En velsignet sommertid i al 
sin pragt, ønskes I alle!

Annette Berg, sognepræst

Konfirmation Kr. Himmelfartsdag
d. 5. maj – i Vig kirke

Øverst fra venstre: Mathias Johannes Andersen, 
Mathias Reiner Mortensen, Marcus Kethmer
Siddende fra venstre: Pernille Larsen, Alberte Gad Larsen, 
Sara Kubert, Maja Kryger Jensen

Øverst fra venstre: Sofie-Amalie Føns Lomholt, Jeppe Just 
Lundgreen, Stine Larsen, Jesper Toftedal Winther Jørgensen
Siddende fra venstre: Helena Ida Alstrup Jensen, 
Karoline Egelund Ravn, Sille Emilia Froggaard

Kærlighedens ord 
er nøgne,
skjuler intet, 
vover alt…

    
Lars Busk Sørensen
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Vig Sogn

Foråret er godt på vej – selv-
om vi ikke fik meget glæde 
af vejret i april.
Til gengæld var konfirmander-
ne på Store Bededag velsignet 
med det dejligste vejr.
En konfirmation der ikke vil 
blive glemt af os, der var til 
stede. En smukt pyntet kirke 
og en dejlig lille flok konfir-
mander. Som tidligere lærer 
for hovedparten af konfir-
manderne kunne jeg glæde 
mig over, at de elever jeg sagde 
farvel til i skolen nu var nået til 
den store dag.
Annette havde som sæd-
vanlig nogle gode ord til de 
unge mennesker og Vibeke 
på klaveret spillede dejligt 
til nogle af de sange vi ikke 
bruger så meget i kirken. De 
unge havde sat deres præg på 
musikvalget. 
I forbindelse med musik skal 
ikke glemmes en flot koncert 
i Påsken i anledning af Carl 
Nielsens runde dag.
I skrivende stund har konfir-

Nyt fra MENIGHEDSRÅDET
mationen Kr. Himmelfartsdag 
endnu ikke fundet sted, men 
også I ønskes en festlig dag!

I menighedsrådet har vi brugt 
noget tid på forberedelse af en 
kommende bedre mulighed 
for adgang til konfirmand-
stuen for gangsbesværede og 
kørestolsbrugere. Vi er ved at 
have en endelig skitse klar – så 
vi kan gå i gang med et større 
projekt - når de økonomiske 
midler er til rådighed.
Der er også blevet brugt 
kræfter på præsentation af 
muligheder for forbedring 
af belysningen inde i kirken. 
Her er der også en stor øko-
nomisk udfordring.
Som de fleste ved har vi fået 
en ny præst i Nr. Asmindrup. 
Vi er jo i et fælles pastorat med 
Nr. Asmindrup og derfor har vi 
besluttet, som nævnt i sidste 
kirkeblad, at vi holder to årlige 
møder med menighedsrådet 
fra Nr. Asmindrup. Samarbej-
det er allerede godt i gang.

Torsdagstræf-udflugt til Vig skole d. 28. april

Vores valgperiode er snart 
ved at være slut – vi skal have 
nye medlemmer i Menig-
hedsrådet. 
Hvad med dig eller din nabo? 
Det er en spændende op-
gave, at være med i. Spørg et 
af de siddende medlemmer 
eller vores præstinde.
Orienterings/opstillingsmøde 
vil blive afholdt d. 13. sep-
tember i konfirmandstuen. 
Vi håber på stor interesse 
og opbakning.
Hilsen fra Poul Erik Pedersen 

(PEP), kontaktperson.

To timer med nye salmer
Torsdag d. 9. juni kl. 15.30-17.30 vil vi atter synge et herligt udvalg af de mange nye salmer, 
der har set dagens lys inden for de seneste 10-15 år. Hvis man ikke kan være med i hele 
tidsrummet, er man velkommen til at komme senere eller gå tidligere.
Alle er hjerteligt velkomne, og vi håber, at mange har lyst til at være med. 

De bedste sanghilsner
Vibeke Bjergaard Aggeboe - Organist i Vig Kirke

De nye torsdagstræf datoer bliver: 
22. september, 13. og 27. oktober, 17. november  
samt juleafslutning d. 1. december. 

Alle fra nær som fjern er meget velkomne :-)
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Vig Sogn

Lyrisk lørdagskoncert med swing-kor 
Lørdag den 18. juni kl. 15.30 åbner Vig Kirke døren for midsommerkoncert med Høvekoret 
under ledelse af Anna Karina Berg. Det er kirkens organist, Vibeke Aggeboe, der akkom-
pagnerer Høvekoret, som Vibeke grundlagde i 2009.
 
Tilhørerne får en både stemningsfuld og swingende oplevelse, for koret har en forkærlig-
hed for jazzede arrangementer, men lægger en lyrisk bund med Svend S. Schultz’ ‘Yndigt 
dufter Danmark’, Carl Michael Bellmans ‘Bort allt som uro gör’ og Thomas Munchs smukke 
arrangement af  ‘I skovens dybe stille ro’.
Høvekoret er et knapt 30 mand stort, blandet og flerstemmigt, rytmisk ensemble. Denne 
lørdag eftermiddag disker koret op med et program, der på den swingende side spænder 
fra danske hits som Shubidua’s ‘De tre små grise’ og Volmer Sørensen ‘Dansevise’ i Michael 
Bojesens smukt klingende arrangement til Mills Brothers’s klassiker ‘Nevertheless’ og ‘All 
of me’, som Ella Fitzgerald gjorde udødelig. Og det er ikke umuligt, at koret kan overtales 
til at give den gas med Manhattan Transfer’s ‘Trickle trickle’.

Sommer koncert
Den Rytmiske Højskoles sommerstævne ”Sang, Kor og Livsglæde” afholder koncert i 
Vig Kirke fredag d. 29. juli kl. 16.00. 
 
Efter en intens uge med sang, korøvning og masser af fællesoplevelser, må du ikke gå glip 
af en koncert med entusiastiske korfolk fra hele landet. Her kan du lytte til et bredt udvalg 
af nyere rytmiske sange i korarrangementer, du ikke har hørt før. Alt sammen ledet af vores 
dygtige korundervisere Maria Kynne, Ditte Rønn og Mikkel Gomard. Vel Mødt !

Hvad stiller man op, når man møder Jesus? 
Journalisten Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller spiri-
tuelt søgende menneske, da Guds søn bogstaveligt talt viste sig 
for hende og talte til hende i en kirke i Spanien. Oplevelsen var 
et mentalt og fysisk lynnedslag i hendes verden, der gjorde det 
umuligt for hende at fortsætte, som om intet var sket – og som 
tvang hende til at tage sit moderne rationelle liv op til overvejelse. 

I bogen "Jeg mødte Jesus" opsøger hun forskere i epilepsi og psy-
kiatri, præster og spirituelle vejledere for at finde viden om og 
afklaring og forståelse af, hvad der skete med hende. Den er en 
personlig, eksistentiel beretning om tro og om tabu i et Danmark, 
hvor religiøse oplevelser og erfaringer er noget af det allermest 
private – noget man holder for sig selv, hvis man vil undgå at blive 
betragtet som enten uligevægtig eller småskør.

Søndag d. 26. juni kommer Charlotte Rørth i Vig kirke kl. 14.00. Vi begynder med en kort 
Stjernestund, hvor temaet i ord og toner vil være: at være kendt af Gud. I pausen vil der 
være en tår kaffe og kage til alle, og derefter debat. 
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Menighedsrådsmøder: 
2. juni og 2. august.

Alle møder afholdes i præste-
gårdens konfirmandstue kl. 19.
Møderne er offentlige og alle 
er velkomne!

Det sker

JUNI
15.6. KL. 18.00: 
GRILL OG GUDSTJENESTE 

AUGUST
13.8. KL. 16.00: 
FRILUFTSGUDSTJENESTE PÅ 
BYENS BAKKE

21.8. KL. 11.00: 
FÆLLES 
FRILUFTSGUDSTJENESTE - 
KLINT KALKBRUD 

28.8. KL. 10.00: 
KONFIRMANDINDSKRIVNING

SEPTEMBER
22.9. KL. 14.00: 
SOGNETS EFTERMIDDAG:
GØR VERDENS BØRN TIL 
FREMTIDSBØRN

Søndag d. 1. maj havde vi 
konfirmation i Nr. Asmindrup
Solen skinnede fra en skyfri himmel og alle 18 konfirmander 
skinnede om kap med den!

Andrea Højer Jørgensen, Elisa Dahl Kornum, 

Emilie Pedersen, Gustav Mulvad Groot, 

Klara Dorthea Steen Mikkelsen, Louise Vangedal Jespersen, 

Martin Sørensen, Nikolaj Bo Larsen, Mette Bjerring Jensen, 

Sebastian Archibald Hornhaver Schiøtz, 

Sebastian Thomas Tümmler Andersen, 

Victor Jedig Petersen, Mette Jensen Appelkvist, 

Malou Helmig Kjærsgaard, Mads Marius Boye Hansen, 

Mikkel Vedel Poulsen, Phillip Høgedal, Mathias Lynge Aaquist

Tirsdags-kaffe
I juni og august er der hver tirsdag formiddag kl. 10, 
formiddagskaffe i præstegården. 
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så 
mød op og vær med.
Alle er velkomne!

Sommer-
ferie:
Graver Nadja Petersen: 
25. juni-10. juli 
og d. 30. juli-7. august

Sognepræst 
Ann Skov Sørensen: 
9. juli-1. august
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Nr. Asmindrup Sogn

Grill og gudstjeneste på Valdemarsdag 
d. 15. juni 2016 kl. 18
På Valdemarsdag fejrer vi gudstjeneste i Nr. Asmindrup kirke under overskriften "Bed så 
skal der gives jer". Efter gudstjenesten tænder vi grillen i præstegårdshaven og spiser og 
synger sammen.
Medbring din egen madkurv med noget til grillen, tilbehør, drikkevarer, tallerken, glas og bestik. 
Menighedsrådet sørger for kaffe og kage!

”Hen under aften den 15. juni 1219 angreb esterne, netop som danskerne og 
deres allierede havde spist dagens sidste måltid. og da danskerne næsten 
var slået, påkaldte de ydmygt Guds hjælp, og da opnåede de den nåde, at de 
straks modtog et flag, som faldt ned fra himlen, tegnet med et hvidt kors på 
en ulden dug.”

Friluftsgudstjeneste på Byens Bakke 
d. 13. august kl. 16
Efter gudstjenesten er der musikalsk underholdning ved Susan Jensen og Arild Bjørn.
Tag madkurven med og nyd en eftermiddag sammen med naboerne i det grønne.

Se https://www.facebook.com/Nr-Asmindrup-Land-Bylaug-2015-166042070223324/?fref=ts

Konfirmandindskrivning
Efter gudstjenesten d. 28. august kl. 10.30 er der kirkekaffe og konfirmandindskrivning 
i konfirmandstuen. 
Undervisningen finder sted tirsdag eftermiddag kl. 14.30-16 og vi begynder d. 4. oktober. 
Der vil i perioden forekomme enkelte aftenarrangementer. 
Se evt.: http://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation

Sognets eftermiddag d. 22. september kl. 14

”Gør verdens børn til Fremtidsbørn”

Anna-Marie Lauenstein vil fortælle om hvordan Danmission arbejder med børn og deres 
familier: ”I Danmission rækker vi ud til de fattigste og støtter dem i at hjælpe sig selv, og 
vi arbejder for at skabe forandringer, der holder. Vores arbejde omfatter alle områder af 
børnenes opvækst og liv – både krop, sjæl og ånd.”
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Nr. Asmindrup Sogn

Menigheds-
rådsvalg 
2016
Folkekirken er fuld af 
muligheder, og det er op 
til dig hvad den kan og 
skal! 

D. 8. november 2016 
er der valg til menig-
hedsrådet 
og forud for valget afhol-
der vi 
orienterings og op-
stillingsmøde i kon-
firmandstuen d. 13. 
september kl. 19.

Se mere om valg og me-
nighedsrådsarbejde her:

http://www.menigheds
raadsvalg2016.dk/

Nyt liv til Menighedsplejen i Nr. Asmindrup
Gennem mange år, har vi haft en menighedspleje, der har 
givet en håndsrækning til økonomisk trængte familier - især 
i forbindelse med højtider og mærkedage.
For at kunne fortsætte det arbejde, har vi brug for penge og 
derfor samler vi ind ved gudstjenester og arrangementer til 
netop dette formål.
I den forbindelse vil vi gerne sige stor tak til Fangekoret fra 
Vridsløselille, der gav koncert i kirken d. 7. maj. Normalt går 
indsamlingen ved deres koncerter til Børns vilkår, men ved 
denne lejlighed gik beløbet til Nr. Asmindrups menigheds-
pleje.
Kontakt sognepræst Ann Skov Sørensen, hvis du ønsker at 
støtte menighedsplejen.

Preben Thomsens afskedsdigt til Nr. Asmindrup, 
præst her i perioden 1964-1968.
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Det sker

JUNI
01.06. KL. 19.30
FORTÆLLINGER 
PÅ KIRKEGÅRDEN

05.06. KL. 14.00
GRUNDLOVSMØDE

29.06. KL. 19.30
KONCERT OG 
BESØG I TÅRNET

AUGUST
21.08. KL. 11.00
FRILUFTSGUDSTJENESTE
KLINT

25.08. KL. 16-18
KONFIRMANDINDSKRIVNING

28.08. KL. 8- 17.30
UDFLUGT

Når jeg ser din himmel, 
dine fingres værk,
månen og stjernerne, 
som du satte der,
hvad er da et menneske, 
at du husker på det,
et menneskebarn,
at du tager dig af det?

Det gamle Testamente, 
salme 8

EGEBJERG SOGN
Se, blomsterflorets farvepragt  
gør alle ord forlegne.  
Kong Salomon i kroningsdragt  
misundeligt må blegne!    
Alt smukt, vi ved, 
al kærlighed,   
den mindste fugl og lilje  
er, Gud, din skabervilje

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret, 
da blomstrer evigt Ordet                         

(Joh. Johansen DDS 725)

ÅRETS KONFIRMANDER

I øverste række fra venstre ses; 
Jacob S. Jensen, Alberthe L. Andersen og præsten
Nederst fra venstre; Søren R. Jacobsen, Andreas B. Lindhardt, 
Sejer F. Højland,  Johan B. Jacobsen
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Egebjerg Sogn

JOHANNES H. CHRISTENSEN

Fortællinger på kirkegården onsdag den 1. juni
Ethvert menneske er en historie.  Derfor vil vi gå en tur på vores kirkegård sammen med 
Torben Jensen fra Frostrup, som har en stor lokalhistorisk viden.  Vi vil på vor kirkegårdstur 
besøge forskellige gravsteder og her høre historien om de mennesker, som ligger her og 
som har levet og boet i vores sogn.
Efter vores vandring drikker vi en kop kaffe i våbenhuset eller i konfirmandstuen.
Vi mødes kl. 19.30 ved kirkegårdslågen og alle store og små er velkomne.

Søndagscafé og Grundlovsmøde 5. juni
”Folkekirken - trossam-
fund eller religions pa-
raply?                                                                                                                                                              
”Vor tro er ej på hvad som 
helst, man kristendom vil 
kalde”, skrev Grundtvig, 
men blev selv ophav til den 
forestilling, at folkekirken er 
en neutral ramme omkring 
de religiøse strømninger i 
folket, som på hans tid var 
en homogen størrelse. Han 
forudså ikke religionskritik-
ken, nyreligiøsiteten, new 

age, transcendental medita-
tion,  mindfulness, Sciento-
logy, islam og - vigtigst - han 
forudså ikke tabet af histo-
risk bevidsthed og kristen 
tradition. Spørgsmålet er 
nu, om folkekirken er en 
kristen kirke, eller en skal 
omkring alskens religion?                                                                                                            
Johannes H. Christensen, 
tidligere sognepræst ved 
Skovshoved kirke og skarp 
debattør i aviserne, vil tale 
om ovennævnte.                                                                              

Eftermiddagen begynder kl. 
14.00 med en kort gudstje-
neste hvor Joh. H. Christensen 
prædiker og er vejret godt, 
holdes foredraget i haven.

Kom og oplev en smuk og lys sommeraften, 
en lystig koncert, et glas vin og tårnudsigt
Onsdag den 29. juni kl. 19.30 giver professor og trombonist Carsten Svanberg og vores 
organist Birgit Marcussen en munter koncert i kirken.  
Er vejret fint, vil der være mulighed for at komme i tårnet og nyde en fantastisk udsigt ud 
over sognet og fjorden.
Der vil blive serveret et glas vin og der er gratis adgang til koncerten. 

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

Nyt fra menighedsrådet

Vi nærmer os menigheds-
rådsvalg 2016. Den officielle 
valgdato er d. 8. november, 
men hos os plejer det at bli-
ve aflyst, idet vi gerne enes 
om én fælles liste: ”Ege-
bjerg-listen”, og så aflyses 
valget.
Tirsdag d. 13. september 
holder vi i konfirmandstuen 
det såkaldte ”Orienterings-
møde”, hvor der vil blive 
orienteret om valgregler og 
Menighedsrådets opgaver 
de seneste 2 år.
Derudover vil der på mødet 
blive lavet nævnte ”Ege-
bjerg-liste” med navne på 
personer, der gerne vil være 

med til at løfte opgaven de 
næste 2 år. Egebjerg Kirke 
opererer nemlig med 2-årig 
valgperiode. Det er mere 
overskueligt at sige ja til 2 
år end til 4 år.
Som jeg nævnte i sidste kir-
keblad, er det nuværende 
råd et arbejdsomt og hyg-
geligt råd, hvor vi i fred og 
fordragelighed tager de nød-
vendige beslutninger om-
kring økonomi, bygninger 
og aktiviteter. Det er endnu 
uklart, om nogen fra det nu-
værende råd ønsker at stop-
pe, men alle er velkomne til 
at møde op d. 13. september. 
Nærmere oplysninger om 

mødet vil blive annonceret, 
både på hjemmesiden ege-
bjergkirke.dk og i avisen, 
ligesom det når at komme 
med i næste kirkeblad.
I kan læse mere om valget, 
hvis I googler det, lige som 
Landsforeningen har opret-
tet en facebookprofil: ”Me-
nighedsrådsvalg 2016” med 
orienteringsstof.
Og - så helt aktuelt - arbejder 
vi på at lave en ny hjemme-
side, ligesom vi har beslut-
tet fra det nye kirkeår at lave 
vores eget kirkeblad. 
Menighedsrådet ønsker jer 
alle en rigtig god sommer.

PER/FORMANDEN

I Helsingør Domkirke og ud på de 7 verdenshave

Indskrivning af nye konfirmander 
Torsdag den 25. august kl. 16.00-18.00 i præstegården!
Medbring konfirmand, dåbsattest eller navneattest.
Selve konfirmationen finder sted søndag den 30. april 2017 kl. 11.00. 

Søndag den 28. august letter 
vi anker i Egebjerg for at tage 
på det nye søfartsmuseum i 
Helsingør. Som tidligere god 
skik var før en langfart, så skal 
vi dog først i kirke og til guds-
tjeneste. Det bliver i Helsin-
gør Domkirke kl. 10.00.                                                                                                                           
Efter gudstjenesten indtages 
medbragte snitter i Domkir-
kens lokaler. Herfra spadse-
rer vi til den gamle dok, hvor 
byens nye søfartsmuseum er 
indrettet i 2013. Her vil vi få en 
omvisning  igennem de sid-
ste 400 års søfartshistorie og 

møde sømanden, sømands-
konen, havnens brogede ek-
sistenser, maskinarbejderen, 
opfinderen, navigatøren, 
de druknede, krigssejleren, 
købmanden, forbrugeren og 
mange flere. Vi kommer ud 
på de syv have, til fremmede 
kyster, oplever eksotiske va-
rer og hører alle de historier 
der er knyttet til søfarten.
Efter rundvisning indtages 
kaffe og kage på museet.
På hjemturen kører vi forbi 
Gurre kirke og ser kunstne-
ren Per Kirkebys alterparti 

med titlen ”Opstandelse”, 
som blev indviet i 2002. 
Turen koster alt inkl. 250 kr.
Tilmelding senest den 
21. august til Didde Dich 
59328466 eller til Michael 
Nissen 59328199.
Afgang fra kirkens parke-
ringsplads kl. 8.00. 



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. 20. Kirkebilen bestilles senest 
dagen før. Tlf. 40 21 09 35 (Klint Taxi).

Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Michael Nissen

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 Ann Skov Sørensen
Nr. Asmindrup Præstegård, Asmindrupvej 49,
4572 Nr. Asmindrup, tlf. 59 32 40 76.
E-mail: anss@km.dk - www.nrasmindrupkirke.dk
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

5. JUNI 2. S. E. TRINITATIS    10.30 AS  14.00 J. C.

12. JUNI 3. S. E. TRINITATIS  10.30 AB 10.30 I. W.

19. JUNI 4. S. E. TRINITATIS 10.30 AB  9.00 I. W.

26. JUNI 5. S. E. TRINITATIS  14.00 RØRTH/AB 10.30 MN

3. JULI 6. S. E. TRINITATIS  10.30 AS 9.00 MN

10. JULI 7. S. E. TRINITATIS 10.30 AB  10.30 MN

17. JULI 8. S. E. TRINITATIS  10.30 AB 9.00 MN

24. JULI 9. S. E. TRINITATIS 10.30 AB  10.30 I. W.

31. JULI 10. S. E. TRINITATIS  10.30 AB 9.00 I. W.

7. AUGUST 11. S. E. TRINITATIS 10.30 AS  10.30 I. W.

14. AUGUST 12. S. E. TRINITATIS  10.30 AS 10.00 I. W.

21. AUGUST 13. S. E. TRINITATIS FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE KL. 11.00 - KLINT KALKBRUD

28. AUGUST 14. S. E. TRINITATIS 10.30 AS 1)  UDFLUGT

4. SEPTEMBER 15. S. E. TRINITATIS  10.30 AB 9.00 MN

J. C. = J. Christensen

I. W. = Ida Willert

1) Konfirmandindskrivning efter gudstjenesten.


