
1

Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke
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s.  6s. 3

HennIng HAnSen

jule-gospel-
koncert

mit hjerte har 
fire kamre

Jul for åbne døre og for dem 
ude på marken
”Der blev prædiket for åbne 
døre og for dem ude på mar-
kerne” skrev en præst for man-
ge år siden.  Ludvig Gude hed 
han. Han var præst i  en lands-
by på Lolland. På et tidspunkt  
bad han  greven, som ejede 
kirken, om lov til at holde jule-
gudstjeneste juleaften.  Det fik 
han lov til. Dengang (o. 1850) 
var julegudstjeneste juleaf-
ten nemlig ikke almindelig  - i 
hvert fald ikke på landet. Julen 
blev først fejret juledag, Kristi 
fødsels dag. Det gør man i øv-
rigt de fleste steder i verden. 
Juleaften betyder også: afte-
nen før jul, ligesom fastelavn 
betyder aftenen før fasten.  
Juleaften, som vi kender og 
elsker den med kirkegang  
”Det kimer nu til julefest, 
det kimer for den høje gæst, 
som steg til lave hytter ned,   
o, ganger med på marken 
ud, hvor hyrder hører nyt fra 
Gud.”
Og julefest med vores kære, 
hvor ”grenen fra livets træ 
står skønt, med lys som fugle 
på kviste -  tog altså først sin 
begyndelse for godt 160 år 
siden. Det første år var kirken 
næsten fyldt til sidste plads. 

Allerede efter et par år kom 
der så mange, at dørene måtte 
åbnes ud til kirkegård og om-
givne marker, som præsten  
skrev: ”Der blev prædiket for 
åbne døre og for dem ude på 
markerne.”  Med disse malen-
de ord pointerede præsten, at 
julens glædelige budskab  om 
”os er i dag en frelser fød”  ikke 
kun er  for særligt udvalgte, 
dem, der klarer enhver sit, har 
styr på  tilværelsen, har den 
rette tro og moral. Nej, det er 
for alle mennesker  - ubetin-
get alle. Altså også for alle dem 
på kanten af tilværelsen både 
dengang og nu. Som englen 
forkyndte: ”Frygt ikke! Se, jeg 
forkynder jer en stor glæde, 
som skal være for hele folket: 
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fortSAt

Fællesarrangement

Ordet fra præsten

Fra biografens mørke 
formidles håbet… 
Igen i år inviterer Ods og Skip-
pinge provsti til kirkefilm i Vig 
bio for hele provstiet. 

Årets kirkefilm er Mads Mat-
thiesens film 10 timer til Pa-
radis, der vandt den kirkelige 
filmpris Gabriel i 2012.

"10 timer til Paradis" hand-
ler om bodybuilderen Den-
nis, der som 38-årig stadig 
bor hos sin mor. Dennis føler 
sig hæmmet af at bo hjemme, 

Kirkefilm i Vig Bio
men han har også svært ved 
at bryde de trygge rammer, 
og han kan ikke rigtigt finde 
ud af det med kvinder. En dag 
viser Dennis morbror stolt sin 
nye thailandske kone frem, og 
Dennis beslutter sig for selv 
at rejse til Thailand for selv at 
finde en kæreste. "10 timer til 
Paradis" er en film om kærlig-
hedens udfordringer.

Filmen vises i Vig Bio lørdag 
den 2. marts kl. 14.00. Efter-
følgende vil der være et kort 

foredrag om filmen og kaffe 
og kage.

Der er egenbetaling på 50 
kr., som betales kontant ved 
indgangen. Dette beløb dæk-
ker hele arrangementet.

Da der kun er et begrænset 
antal pladser foregår tilmel-
dingen efter først til mølle 
princippet. Tilmeldingen skal 
ske direkte til provstikontoret:
Ods og Skippinge Provsti
Vesterbro 4, 4500 Nykøbing, 
tlf. 59 91 90 06.

I dag er der født jer en frelser 
i Davids by; han er Kristus, 
Herren.”  Englen kom vel at 
mærke ikke først med godt 
budskab til dem på de bonede 
gulve og i magtens korridorer,  
men  først til hyrderne ude på 
marken, alle dem ude i kul-
den og mørket. Hyrderne var 
datidens ringeagtede og ud-
satte. De levede på kanten af 
tilværelsen. Deres livsvilkår 
var hårdere end de flestes.  
Og som  bl.a. vor tids romaer 
(sigøjnere) havde de  et ondt 
rygte. ”De stjæler. De er upåli-
delige. Hold dig på afstand af 
dem.”  sagde såkaldt godtfolk 
om dem. Som datidens godt-
folk er vi  også tilbøjelige til at 
trække streger og sætte skel 
mellem andre og os selv, mel-
lem gode og onde, retfærdige 
og uretfærdige, troværdige  og 
utroværdige. Og vi er som re-
gel sikre på, at vi selv  befinder 
os på den rigtige side af stre-
gen. Men vi  gør regning uden 

vært, når vi trækker steger og 
sætter skel. Som det hedder i 
et digt af Johannes Møllehave:
Vi trækker streger og sætter 
skel 
i mellem andre folk og os selv. 
Vi taler om børn, som vi kalder 
ægte 
og andre, hvis ægthed vi vil 
benægte. 
I evangeliet får vi at vide, 
Han stillede sig på de uægtes 
side. 
Og alle dem, der faldt udenfor 
stregen, 
dem slog han følge med hele 
vejen. 
Så ingen af dem, som Vorher-
re skabte, 
skal kaldes udenfor og for-
tabte. 
Han fjernede grænser og slet-
tede skel, 
og derfor slog de ham også 
ihjel. 
Han satte en streg over hver 
en streg, 

som sættes i mellem dig og 
mig. 
Det danner et kors, naturlig-
vis, 
og det blev hans kærligheds 
høje pris. 
Hans kærlighed sletter julenat 
de streger og skel, vi selv har 
sat. 

- Så ingen af dem, som Vorher-
re skabte, skal kaldes uden for 
og fortabte. 
Det er julens glædelige bud-
skab til tro, håb og kærlighed 
- også for dem ude på marken, 
alle dem, som lever på kanten 
af tilværelsen og ikke magter 
den. For han, som blev født 
julenat, satte sig selv i de ne-
derstes sted og ind i de yder-
stes nød.

Det forkynder julens glæde-
lige budskab for åbne døre og 
for dem ude på marken.

Glædelig jul
      HennIng HAnSen
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Det sker

deCember  

02.12. KL. 10.30:
ADVENTSGUDSTJENESTE
MED MUSIK, SANG, VARME
OG KIRKEKAFFE

11.12. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

13.12. KL. 10.00:
JULEAFSLUTNING 
BØRNEHAVERNE

18.12. kl. 09.30:
JULEAFSLUTNING 
DAGPLEJEBØRNENE

20.12. KL. HHV. 8.30 OG 9.15:
JULEAFSLUTNING VIG SKOLE

21.12. KL. 10.30:
JULEAFSLUTNING ULSTRUP 
EFTERSKOLE

jANuAr   

08.01. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

19.01 KL. 11.00:
DÅBS-GUDSTJENESTE I VIG 
KIRKE

24.01. KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF 

FebruAr

02.02 kl. 10.00-15.00:
FÆLLES KONFIRMAND 
GOSPEL WORKSHOP
I NYKØBING KIRKE

07.02 SAMT 21.02 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF

• Her er kun nævnt de datoer 
m.v., der ikke er omtalt på 
kirkebladssiderne.

Jule-gospel-koncert    

2. søndag i advent – søndag d. 9. december kl. 16 i 
Vig kirke
 – er der jule-gospel-koncert i Vig kirke med gospelkoret Li-
berty fra Tølløse.  
Se www.liberty-gospel.dk
entré: 50 kr. (under 15 år: gratis entré)

goSpelKoret lIberty

Åben kirke med lys, 
musik og varme               
julesøndag – søndag d. 
30. december - mellem 
kl. 15-18
 - vil der være tændt levende 
lys i Vig kirke, gregoriansk 
cd musik vil lyde sagte, var-
men være sat til. 

kirkerummet indbyder os til at stoppe op på vores 
vej forbi, og dvæle en stund derinde. 
Det er et særligt rum at være i - helligt, højtideligt, og samti-
dig ganske insisterende - vederkvægende balsam for krop 
og sjæl. 
Der er højt til loftet, og plads til tanker, følelser, 
bøn, andagt, meditation mv.
Mellem kl. 16-17 vil jeg (Annette) være til stede i kirken, hvis 
nogen ønsker en personlig samtale med mig, forbøn eller 
andet. 
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Vig Sogn

 Vinteren er over os og året går på hæld

Det AfgåenDe MenIgHeDSråD I VIg

Tiden for det nuværende 
menighedsråd er ved at rin-
de ud, det nye kirkeår begyn-
der 1. søndag i advent, og et 
helt nyt menighedsråd be-
gynder også denne dag.

Som bekendt valgte ingen 
fra det gamle menighedsråd 
at genopstille til dette valg, 
så det er nye ansigter på alle 
pladser. Vi ønsker det nye 
menighedsråd held og lykke 
med at sikre menigheden liv 
og vækst, som det hedder i 
menighedsrådsløftet. Liv og 
vækst er ikke kun spørgsmå-
let om en vifte af nye tiltag, 
men også spørgsmålet om 
at værne om den arv, som 
slægterne før os, har betroet 
os at forvalte.

Gennem årene har der væ-
ret adskillige store opgaver, 
der skulle løses. I den sene-
ste periode kan af større ting 
bl. a. nævnes: installering af 
nyt varmeanlæg, klargøring 

af jordareal (nord for præ-
stegården) til salg, nye an-
sættelsesvilkår for kirkens 
ansatte, som har været tids-
krævende.

Jeg siger tak til vore 2 præ-
ster, det gamle menigheds-
råd, og alle medarbejderne, 
samt de frivillige som også 

har stor betydning, og hele 
menigheden, som er med til 
at gøre kirkelivet levende i 
Vig sogn. 

Med varme adventshilsener

SonjA ASbjørn,
forMAnD.

 Anette 
SørenSen
forMAnD

Ann WeSt
næStforMAnD
Intern 
KASSerer 

bjArne 
jørgenSen

Inge lISe 
HågenSen 
WAcHS

MonA 
roSengAArD 
jørgenSen

poUl erIK 
peDerSen
SeKretær

preben DønnS
KontAKtperSon

jAKob 
VAngelIS, 
SUppleAnt

MArIA 
cArStenSen 
gASt, 
SUppleAnt

Det nye menighedsråd
det nye menighedsråd 
består af følgende 7 
medlemmer, 
og 2 suppleanter.

I kan læse en præsentation 
af dem alle på Vig kirkes 
hjemmeside, samt opslags-
tavlen i våbenhuset.

fortSætteS næSte SIDe
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Vig Sogn

Vær velkommen Herrens år!

Glædelig advent og højtid 

– fyldt med alt det bedste!

På herlige gensyn, og velkommen til
Til det afgående menigheds-
råd skal der her - på hele 
sognets vegne - siges en stor, 
varm, kærlig TAK.

At have en tro, og at vide med 
sig selv, at det har en afgøren-
de betydning i ens liv, det kan 
bl.a. medføre, at man slet ikke 
kan lade være med at blande 
sig, at man gerne vil gøre en 
forskel, får lyst til at arbejde 
for en sag, give et nap med, 
lidt eller meget, ofte eller 
mere sjældent.
I har brugt år, måneder, dage 
og oceaner af timer på me-
nighedsrådsarbejdet, og det 
aktive liv, vi har omkring Vig 
kirke, og præstegård. På den 
måde har jeres tro været med 
til at flytte - om ikke bjerge - så 
i hvert fald gøre en masse godt 
for væksten på dette sted.
Tak for jeres modighed, og 
kostbare tid.
Der har været snublesten un-
dervejs, tunge omstændelige 
sten, og så har der været de 
smukkeste øjeblikke, når al 
ihærdigheden har båret frugt.
Tak, fordi I med ansvar videre-
giver vores  ÅNDELIGE SKAT-
TEKISTE fyldt med kostbar-
heder til nye hænder, kræfter, 
og friske øjne.

Heldigvis ses vi via Vig kirkes 
nye AKTIV LISTE, som nu træ-
der i kraft sideløbende med 
det nye menighedsråd.

Velkommen
Nu er det jeres tur, nye me-
nighedsrådsmedlemmer, 
til at værne om den arv, som 
slægterne før os, har betroet 
os at forvalte. 
Jeg vil byde jer alle 9 velkom-
men.
Jeg véd, at I har meget på hjer-
tet.
Glæder mig til at udfolde det 
sammen med jer.

Aktiv listen
Kunne du også tænke dig at 
blive en del af Vig kirkes in-
terne aktive liv, og melde dig 
til Vig kirke AKTIV LISTE, så 
ring, mail, sms endelig gerne!
Der vil blive praktiske op-
gaver at varetage, så som at 
handle ind, lave kaffe, kir-
kefrokost, bage kage, dække 
borde, rydde op osv. - samt 
også nye tiltag som f.eks. være 
med til at pynte kirke, vælge 
salmer, læse tekster højt ved 
en gudstjeneste, komme med 
input til dagens prædiken, el-
ler hvad vi nu ellers kan hitte 
på.

Du kan være med lidt eller 
meget. Hvor ofte, er ikke det 
afgørende.

sms
- godt ord på vejen og små vin-
ger af lys
Hvis du har en mobil telefon, 
og du kunne tænke dig 1-2 
gange om ugen at modtage 
nogle gode ord og små vinger 
af lys, så ring, mail eller sms, 
og jeg sætter dig på listen.
Ordene, jeg sms´er, er enten 
fra bibelen, en salme, sang, 
bøn, digt, god bog, eller lig-
nende.
Du kan til enhver tid afmelde 
dig listen igen.

Vig præstegårds fastnet num-
mer er: 5931 5126
Mail adresse er: annb@km.dk 
Mobil nummer: 2426 0033.

endnu en tak
Skal også lyde til vore nabo 
sogne Asnæs, Egebjerg og 
ikke mindst Nr. Asmindrup.
Tak for lån af jeres kirker i de 
tre måneder Vig kirke nu har 
været lukket i forbindelse 
med installering af nyt var-
meanlæg.
Tak for al jeres imødekom-
menhed og gode hjælp.

Annette berg,
SognepræSt, VIg
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Det sker

deCember

02.12 Kl. 19.30:
1.S.I. ADVENT
GUDSTJENESTE
OG ÅBENT HUS

06.12 Kl. 14.00:
JULEMØDE

11.12  Kl. 09.15:
KRYBBESPIL FOR DAGPLEJEN

16.12 Kl. 16.00:
LUCIAOPTOG

20.12 Kl. 08.30:
JULEGUDSTJENESTE FOR
FRISKOLEN OG ASMINDRUP 
SKOLE

24.12. Kl. 15 og 16.30:
JULEGUDSTJENESTE

jANuAr

08.01 Kl. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

13.01 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN

30.01 Kl. 13.30:
MINI-KONFIRMANDER

FebruAr 
05.02 Kl. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

10.02  Kl. 11.00:
FASTELAVNSGUDSTJENESTE
TØNDESLAGNING OG
FASTELAVNSBOLLER MV.
I PRÆSTEGÅRDEN

21.2 KL.14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

Julemåneden i kirke og 
præstegård

Familiegudstjenester
3. søndag i advent, 16. december kl. 16, er der familieguds-
tjeneste med Lucia-optog med Børnekoret ved Arild Bjørn 
og Lene Rosenvold.  

gudstjeneste – Åbent hus 1. søndag  i advent
Trompetist  Skovdal medvirker.
Efter gudstjenesten er der åbent hus med kaffe og samvær 
i præstegården. 

julemøde 
Torsdag den 06 december, 
kl. 14.
Peter  Armstrong-See, Gre-
vinge,  fortæller om sit bro-
gede liv:
Mit hjerte har fire kamre:
Det tjekkiske – tyske – ar-
gentinske og danske.

foto: per cHrIStenSen

Luciaoptog - børnekoret 2011 foto: KAMIllA fertIn
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Nr. Asmindrup Sogn

DAgplejenS jUletræSfeSt I 
præStegårDen 2011 MeD beSøg 

Af jUleMAnDen og DAnS oM 
jUletræet.

den 11. december, kl. 9.15, er der  julegudstjeneste 
med krybbespil for dagplejebørn.
Efter  gudstjenesten er der julefest for dagplejen i Konfir-
mandstuen med juletræ og julemand. 
Forældre og bedsteforældre er hjerteligt velkomne.

den 20. december, kl. 9.15, er der  julegudstjeneste 
med krybbespil for Friskolen og Nr. Asmindrup skole.
Forældre og bedsteforældre er også velkomne.

juleaften er der gudstjeneste kl. 15 og 16.30
Trompetist Jeppe Nielsen medvirker.

Fastelavn
Den 10. februar, kl. 11.00 er 
der fastelavnsgudstjeneste.
Børn i alle aldre må meget 
gerne være udklædte.
Efter gudstjenesten slår vi 
katten af tønden i Præste-
gården og spiser et let trak-
tement og fastelavnsboller 
og drikker sodavand/kaffe 

Hvert år tilbyder Nr. Asmin-
drup Minikonfirmandun-
dervisning til alle børn, der 
går i 3. klasse i Nr. Asmin-
drup Sogn.
Undervisningen ligger tirs-
dag (30. januar-20. marts) 
fra kl. 13.30-15. 

Minikonfirmand - 
kristendom i børnehøjde

Vi går på opdagelse i kirkens 
rum.
Vi hører spændende fortæl-
linger fra Bibelen.

Vi synger
Vi begynder  hver gang med 
at få en bid brød og lidt saft

I begyndelsen af januar ud-
sendes brev til børnene/
forældrene med tilmelding.
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Nr. Asmindrup Sogn

Nyt fra menighedsrådet

v/ Egon Nielsen
det nye råd
Vagn Andersen, Henning 
Christensen, Eva Jensen, Hen-
ning Kristensen, Egon Nielsen 
og Else Philipsen, stedfortræ-
dere Birthe Clausen og Kirsten 
Winther Jørgensen.
Egon Nielsen, formand;   Hen-
ning Hansen,  næstformand; 
Vagn Andersen formand for 
kirke- kirkegårdudvalget;  
Eva Jensen, formand for 
Præstegårdsudvalget; Lissie 
Nielsen, kirkeværge; Egon 

Nielsen, kontaktperson; Else 
Philipsen, sekretær; Bent 
Philipsen, bygningssagkyn-
dig.

kirkekaffe
Efter gudstjenesten  13. januar  
er der kaffe og samvær i præ-
stegården.

julehjælp
Det er ikke alle mennesker i 
vores materielt rige samfund, 
der har råd til at fejre jul som 
de fleste andre. Familier eller 

enlige i Nr. Asmindrup sogn, 
der har brug for en økono-
misk håndsrækning til at 
fejre jul, har mulighed for at 
ansøge Menighedsplejen om 
julehjælp (købmands/slagter-
kurv). Ansøgning  fremsendes 
skriftligt til sognepræsten se-
nest den 7. december.

Med ønsket om, at julen brin-
ger os alle velsignet bud

HennIng HAnSen

Torsdag den 21. februar kl. 14
Verner Jensen, Fårevejle:
”Du står mit hjerte nær”
En historie om mennesker, Verner har mødt på sin vej, og 
nogle af alle dem – og alt det – hans hjerte banker for … nu 
ved hjælp af en pacemaker 

Sognets eftermiddag

Forrest: Mathilde, Freja, Justina, Ann-Sofie, Amalie, Emil J., Jonas H.
Bagerst: Benjamin J., Benjamin O., Emil O., Alexander. 
Lucas, Anders, Andreas, Jonas R. var i skolepraktik og derfor ikke til stede.

de smukke unge mennesker – konfirmander 5. maj 2013

foto: KAMIllA fertIn.



9

Det sker

deCember

02.12.  Kl. 16.00:
FESTGUDSTJENESTE
”DE NI LÆSNINGER”
MED MØLLEKORET

14.12. KL. 09.00:
JUL FOR DAGPLEJEBØRN

16.12 kl.16.00:
LUCIAGUDSTJENESTE

20.12 Kl.09.30:
SKOLENS JULEGUDSTJENESTE

23.12. KL.10.30:
SYNG JULEN IND
SANGGUDSTJENESTE
ODSHERREDS SANGKOR
MEDVIRKER

 jANuAr.

BABYSALMESANG 
I NYK.-SJ.  KIRKE

01.01. KL.16.00:
NYTÅRSGUDSTJENESTE
ET GLAS OG KRANSEKAGE

20.01. KL.10.00:
KONFIRMAND-
INDSKRIVINING

23.01. KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

FebruAr

02.02. KL.11.00:
KONFIRMAND-
GOSPELGUDSTJENESTE
I NYKØBING KIRKE 

10.02 KL.10.00:
FASTELAVN ER MIT NAVN

17.02. KL.14.00:
SØNDAGSCAFE`
MED PETER ANKERFELDT

mArTs
02.03 Kl.14-17.30:
KIRKEFILM I VIG BIO

10.03 Kl.10.00:
FOLKEKIRKENS 
SOGNEINDSAMLING.

egebjerg Kirke vil oprette et kor, som af og til skal “optræde” 
evt. hver den1. søndag i måneden hvor der også er kirke-
kaffe. 
Salmerne skal disse søndage synges stående - også af me-
nigheden. 
Søndage hvor koret medvirker er gudstjenesten kl. 16.00
Koret ledes af organist Anna Karina Berg fra Rørvig kirke.
Du har stadig mulighed for at være med. 
Kontakt Michael Nissen eller Winnie Frisenette-Fich, hvis 
det er noget for dig. 
Du skal bare være glad for at synge :-O

Vil du være med til at synge 
i kor i Egebjerg Kirke?

møllekoret er med ved gudstjenesten 1. advent kl.16.00  og 
fornøjer med deres smukke sang, når udvalgte ni læsninger 
tager os med gennem hele den bibelske fortælling fra be-
gyndelsen til fuldendelsen.
Har du lyst til at være en af læserne så kontakt
Michael Nissen. Telefon 59328199.

Festgudstjeneste, 
Ni læsninger, Møllekor

Få lys i både øjne og sind
søndag den 16. decem-
ber kl. 16.00 er der Lu-
ciagudstjeneste 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 familie-
gudstjeneste
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Egebjerg Sogn

”Din Trubadur”
– hvis borgerlige navn er Pe-
ter Ankarfeldt - underholder 
søndag den 17.februar 2013 
ved søndagscafeen i konfir-
mandstuen.

Peter har netop udgivet sit 
andet soloalbum ”Sange og vi-
ser til livet”. CD-en indeholder 
14 numre og består af en ræk-
ke sjove og livsbekræftende 
numre, som handler om stort 
og småt her i tilværelsen, men 
altid med et blink i øjet – hu-
moren betyder meget.

Når ”Din Trubadur” underhol-
der, så er det altid i øjenhøjde 
med publikum og det bliver 
aldrig kedeligt. Sangene bliver 
præsenteret med små anek-
doter og historier om tilblivel-
sen og ofte er der et omkvæd, 
som man hurtigt kan synge 
med på.

Læs mere på www.dintru-
badur.dk. Så velkommen til 
en dejlig og inspirerende ef-
termiddag i selskab med Peter 
og hans guitar. Søndagscafeen 

indledes med en kort gudstje-
neste kl.14.00.

peter AnKArfelDt

katten er løs
søndag den 10.februar 
kl. 10.00
Der bliver fest og grin om-
kring kirken, når masser 
af børn og barnlige sjæle 
vil slå “katten af tønden,”  

Årets minikonfirmander

på billedet ses:
sognepræst Michael Nissen sammen med følgende livlige minikonfirmander nævnt i alfa-
betisk rækkefølge. Aina, Asbjørn, Asha, Frida, Jeppe, Marie Louise, Marius, Oliver, Rasmus.

spise pølser, drikke litervis 
af saftevand og krones som 
kattekonger og dronninger i 
FORSAMLINGSHUSET.
FASTELAVNSFESTEN begyn-
der med GUDSTJENESTE 
KL. 10.00. I KIRKEN… 

Alle er velkomne og meget 
gerne til at komme udklæd-
te i kirken. Fastelavnsfesten 
afsluttes med
“TØNDESLAGNING MED TRAK-
TOR” udført af veterantraktor-
klubben.
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Nyt fra menighedsrådet

Egebjerg Sogn

så blev valget til menig-
hedsrådet overstået i 
egebjerg.
Dvs. valget er aflyst, da vi 
sædvanen tro blev enige 
om en valgliste efter orien-
teringsmødet d. 12. septem-
ber, og da der ikke blev afle-
veret andre lister, er denne 
valgliste således gældende.

Menighedsrådet de næ-
ste 2 år består således af 
4 ”gamle”, nemlig Henrik 
Højland, Didde Dich, Win-
nie Frisenette-Fich og Per 
Kragh, samt 2 nye: Hanne 
Lerstrup Pedersen og Frede 
Hansen. Endvidere har vi 2 

suppleanter: Henrik Dani-
elsen og Britt Kragh. I al be-
skedenhed ”et stærkt hold”, 
og vi glæder os alle til sam-
arbejdet de næste 2 år. Det 
betyder jo så også, at vi skal 
sige farvel til Grethe Hansen 
og Henny Thomassen, der 
har været med i 8 år, men 
som ikke ønskede genvalg. 
De har gjort et stort arbejde i 
menighedsrådet de forløbne 
år,  Grete bl.a. i kirkegårds-
udvalget og Henny bl.a. som 
kontaktperson, dvs. forbin-
delsesleddet mellem per-
sonalet og menighedsrådet. 
Og så har de jo altid været 

flittige bier, når der skulle 
laves kaffe og kage til ar-
rangementerne. De har hel-
digvis lovet at fortsætte som 
ressourcepersoner, når der 
skal bruges hjælp – og mon 
ikke de fortsat vil stå for kir-
kekaffen? STOR TAK til jer.

Den 21. november holder 
det nye menighedsråd kon-
stituerende møde, og så går 
vi ellers i gang.

Glædelig  adventstid og jul 
til jer alle fra os i menigheds-
rådet.
    

per KrAgH, forMAnD

indskrivning af konfir-
mander i 6. klasse
I samarbejde med Egebjerg 
skole det blevet aftalt, at vi 
fortsætter med konfirmand-
undervisningen i 6.klasse.  
Undervisningen begynder ef-

Fortsat mulighed for 
at få musik og sang ind 
med modermælken 
i Nykøbing kirke
Er du og dit barn (0 – 1 år) el-
ler (1-3 år) så har Nykøbing 
kirke givet os mulighed for 

Søndag den 10. marts 2013 går 
danskerne på gaden og samler 
ind til Folkekirkens Nødhjælps 
arbejde mod sult blandt ver-
dens fattigste.                                      
Bekæmpelse af sult har væ-
ret en kernesag for Folkekir-
kens Nødhjælp siden 1922.                                                                                                                                   

ter vinterferien onsdag den 20. 
februar og slutter når skolen 
får sommerferie. Til efteråret 
laver vi en konfirmandweek-
end og fortsætter derefter som 
eftermiddagshold i januar. 
Indskrivningen finder steder 

efter gudstjenesten den 20. 
januar kl.10.00
Tidpunktet for selve konfir-
mationen er den 28. april 
2014.

at deltage i deres musikalske 
legestue.  Babysalmesang er 
en stemningsfuld veksling af 
sang, dans, lyd og bevægelse. 
Organist Timon Müller leder 
børn og forældre gennem sal-
merne med fagter og en masse 

andre rare ting. Der er ingen 
krav om at man kan synge. 
Babysalmesangen begynder i 
januar.  Har du/I lyst til at være 
med så kontakt kordegnen 
i Nykøbing kirke. Telefon 59 
91 0587.

Hjælp de sultne!

Fisken i Folkekirkens Nød-
hjælps logo symboliserer mad 
til verden. Vil du være med til 
at hjælpe den 10. marts så kon-
takt Didde Dich på telefon 59 
32 84 66 eller Michael Nissen 
på telefon 59 32 81 99.
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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.

Foto, forside og på side 3: Tom Bruun.
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Henning Hansen
Forsidefoto af Henning Hansen: Berth foto

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 O. Rasmussen, 
tlf. 59 31 58 04.  Kirkegårdskontoret åbent 
mandag-torsdag kl. 12.30-13.00.
Formand Anette Sørensen, Wessels Have 3,
4300 Holbæk, tlf. 24 75 38 88.
Kirkeværge Jørgen Andersen, Møllevej 2 , 4560 
Vig, tlf. 59 31 60 44.

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 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

GOSPEL KONCERT

 2. DECEMBER  1.S.I ADVENT 19.30 HH 10.30 AB 16.00 MN

 9. DECEMBER  2. S. I ADVENT    10.30 AB 16.00 GOSPEL KONCERT 10.00 MN

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

 23. DECEMBER  4. S. I ADVENT                    10.30 NW JULEN SYNGES IND I EGEBJERG KIRKE KL. 10.30

 24. DECEMBER JULEAFTEN 15.00  OG 16.30 HH  14.30 OG 16.00 AB 16.00 MN

 25. DECEMBER JULEDAG 10.30 HH 10.30 AB 10.30 MN

 26. DECEMBER 2. JULEDAG 11.00 HH 09.30 HH INGEN

 30. DECEMBER  JULESØNDAG 10.30 HH 15-18 ÅBEN KIRKE 10.30 IW

 1. JANUAR   NYTÅRSDAG 16.00 HH 16.00 AB 16.00 JH

 6. JANUAR HEL. 3 KONGER 10.00 HH 10.00 AB 09.00 IW

 13. JANUAR 1.S. E. H.3 K. 10.30 HH 09.00 HH 10.30 IW 

 20. JANUAR SIDSTE S. E. H.3 K. 09.00 AB 10.30 AB 10.00 MN 

 27. JANUAR SEPTUAGESIMA 10.30 HH 09.00 HH 09.00 MN

 3. FEBRUAR SEXAGESIMA 10.00 HH  11.00 KONFMANDGOSPEL  I NYKØBING KIRKE

 10. FEBRUAR FASTELAVN 11.00 HH 10.00 NW 10.00 MN 

 17. FEBRUAR  1. S. I FASTEN 09.00 NW 10.30 NW 14.00 MN

 24. FEBRUAR 2. S. I FASTEN 10.30 HH  09.00 HH 10.30 MN


