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Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt MICHAeL  nISSen, egeBJerg KIrKe
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fortSætteS SIde 2

s. s. 107

Hvor er 
spejderånden ?

Gå ikke glip af 
Barokensemblet 
OPUS 4

MICHAeL nISSen

det er blevet sensommer og efteråret nærmer sig.
dagene er ved at blive kortere. det er ved at være
mørkt, når vi vågner. i hvert fald hvis vi hører til
dem, der står tidligt op.

Der sker noget mærkeligt, 
når efteråret sætter ind.

Når lyset bliver mindre, så 
bliver sindet ofte mørkere.
Vi kan bedst lide sommer, 
de fleste af os. Vi kan bedst 
lide de lange lyse dage og de 
lange lyse nætter.
   Men når efteråret gør sin 
entré som nu i disse dage, 
er det ofte vemodet, en slags 
tristhed, der indfinder sig i 
sindet.

rosalina
Sådan har vores folkekære
Benny Andersen det også.
    Det fortæller han om i én af
sine allerbedste  viser  nem-
lig “Rosalina”, hvor han i 
nogle små vers siger følgen-
de: “Jeg bliver trist og ve-
modsfuld hvert år omkring 
den tid hvor sommeren en-
der, erkendelsen af årene 
der går, et løvfald i livets ka-
lender. Jeg bliver ti år ældre 
på ti minutter, og himlen 
bliver så dyster og månen 
gullig hvid. 

Og mit liv passerer nu revy, 
men kun de dumme ting 
ka’ jeg erindre, så bli månen 
opslugt af en sky, min mod-
standskraft bliver mindre og 
mindre. Jeg sir’: “Rosalina, 
la’ os hellere vende om, nu 
må vi ta’ lidt hensyn til min 
alderdom”. Da siger Rosa-
lina: “Ved du hvad?
    Jeg glæder mig til at efter-
året kommer, det har altid 
gjort mig stærk og glad”. 
    “Jeg syn’s jeg går i stå, når
det er sommer. 

Når alting er for sent, da
er alting først lige begyndt!
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fortSAt

Ordet fra præsten

Fællesarrangement

Efterårets farver har glød og 
temperament, jeg føler mig 
som genfødt hver eneste 
gang efteråret kommer”. Så 
siger Benny Andersen:

“Fra mit hjerte falder tunge
sten, tænk at Rosalina er 
min kone! Jeg bliver ganske
let om mine ben, dét lige 
før de flyver ud af skoene. 
Stjerner viser stjernebille-
der over land og by, endnu 
er natten ung, endnu er ver-
den ny”.

Og som visen slutter:
“Hvorfor se tilbage, når man 
hel’re vil se frem? Jeg og Ro-
salina tager med Karlsvog-
nen hjem”.

Benny Andersen mærker-
pludselig det skræmmende, 
at livet går og at det går på 
hæld. Det er nemlig ikke 
bare sommeren der slutter.
    Engang er det også hans liv,
der slutter.
    Det er dét, han indser; at 

der pludselig er mere liv bag 
ham, end der er liv foran 
ham. Og tanken gør ham 
træt. Han mister modet. Han 
mister glæden.
    Men midt ind i dette mis-
mod er det så, at Rosalinas 
stemme lyder:

“Jeg glæder mig til efteråret
kommer!” Det er hendes, Ro-
salinas glæde og forventning, 
der river ham ud af hans mis-
mod. I sådan en grad at han 
føler, at han ligefrem flyver 
ud af skoene, som han si-
ger det. Han ser, at efteråret 
også har farver.
    Han ser, at verden med ét
bliver ny. Han mærker, at 
der er liv der skal leves.
    At det stadig går an at se 
frem. Han flyttes ud af mør-
ket og ind i håbet. Det er den 
samme bevægelse, vi møder 
i evangeliet, fordi det altid 
taler ind i mismodet, mør-
ket og døden. Livet bliver 
så dyrebart, når det er ved 
at rinde ud, når modstands-

kraften bliver mindre og 
mindre, og det måske kun er 
de dumme ting vi har gjort, 
vi kan erindre.
    Men må stemmen da lyde?. 
Ikke Rosalinas, i Benny An-
dersens vise, men den stem-
me som lød til dig i din dåb. 
Den stemme som sagde, at 
du hører til i Guds kærlig-
hed, en kærlighed som er 
i stand til at skjule mange 
synder – også dine og mine.

Det er store ord, vi slet ikke 
kan fatte, men som alligevel 
i al sin enkelhed siger, at når 
alting er for sent, da er alting 
først lige begyndt.
    Derfor, som Benny Ander-
sen sagde det, hvorfor se til-
bage, når man hellere vil se 
frem?. Og vi kan roligt gøre 
det – se frem. Der er en som 
er med – Kristus som siger: 
“Jeg er opstandelsen og li-
vet!”.
Derfor glædeligt efterår!

MICHAeL nISSen

Fællesmøde: Lørdag d. 9. oktober fra kl. 14 -17: “Afslutning og ny begyndelse”

Kirkehøjskole i Fårevejle – for alle…

På mødet vil vi i fællesskab 
udveksle tanker om tro, kri-
stendom og de udslag det gi-
ver i vort daglige liv. Mødet 
holdes denne gang i Fårevej-
le Kirkes menighedshus på 

Kirkevej. Efter et kort oplæg 
med fokus på menneskeli-
vets afslutning og kirkens 
påskeberetning – opdeles 
vi i grupper og vender tan-
ker om død og opstandelse. 

Det afsluttes i kirken med en 
kort gudstjeneste.
Deltagelse er gratis og der er 
ingen tilmelding. Man beta-
ler dog for kaffe og brød.

MVH. proVStIetS præSter

Onsdag d. 22. september 
genoptager vi fællessangen 
m. start i Vig Præstegårds 

Vig – egebjerg FÆLLessANg FOrTsÆTTer
konfirmandstue kl. 16-17. 
Onsdagen efter i Egebjerg 
Præstegård og så fremdeles.

På gensyn i Vig og Egebjerg 
til alle sangglade fra nær og 
fjern.  
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Det sker

SEPTEMBER

12.09 KL. 09.00:
KIRKEKAFFE EFTER 
GUDSTJENESTEN

15.09. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE 
I VIG PRÆSTEGÅRD

19.09 . KL. 10.30:
HØSTGUDSTJENESTE

22.09. KL. 16.00-17.00
HØJSKOLESANGBOGS-
MARATON I VIG 
PRÆSTEGÅRD

23.09. KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF I VIG 
PRÆSTEGÅRD

26.09. KL. 09.00:
KIRKEKAFFE 

29.09. KL. 17.00:
SPAGHETTI GUDSTJENE-
STE I VIG KIRKE

OKTOBER

07.10. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

09.10 KL. 14-17:
KIRKEHØJSKOLE
 
10.10. KL. 09.00:
KIRKEKAFFE 

13.10.  KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

14.10. KL. 17.00:
SKUMRINGSSTUND I VIG 
KIRKE

21.10. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

24.10. KL. 14.00:
FÆLLES SØNDAGS CAFÉ I 
VIG KIRKE OG 
PRÆSTEGÅRD

28.10. KL. 16.30:
SPIL DANSK DAG I VIG 
KIRKE

NOVEMBER

04.11. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

07.11. KL. 16.00:
LYS GUDSTJENESTE 

17.11.  KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

18.11. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

18.11. KL. 17.00:
SKUMRINGSSTUND

21.11. KL. 09.00:
KIRKEKAFFE

spaghetti gudstjeneste 
Onsdag d. 29. september er 
der igen ”noget for børn” i 
Vig Kirke kl. 17. Vi indleder 
med en kort og meget bør-
nevenlig gudstjeneste, hvor 
vi vil tale og synge om DET 
STØRSTE FOR DE MINDSTE. 
Derefter er alle velkomne til 
spaghetti og kødsovs i Præ-
stegården. Tag gerne hele 
familien med, bedsteforæl-
dre, gudmødre, -fædre, for-
ældre, søskende. Pris: 25 kr. 
pr. familie.

skumringsstunderne
Der er Skumringsstund i 
Vig Kirke hhv. torsdag d. 14. 
oktober og torsdag d. 18. 
november – begge dagene 
lyder musikken sagte fra kl. 
16.45, kirkerummet er oplyst 
af levende lys, ord og toner 
veksler og der er mulighed og 
rum til fordybelse - en hellig 
pausestund fra at nå alting, 
for i stedet at blive nået. 

Joh 14,6 

Jesus sagde til 
ham: "Jeg er 
vejen og sand-
heden og livet. 

søndags Café 
Søndag d. 24. oktober kl. 14 
indledes Søndags caféen 
med en kort gudstjeneste 
i Vig Kirke, hvor tidligere 
præst i Vig, Henning Nørhøj, 
prædiker. Og efterfølgende 
er der kaffe, kage (20 kr.) og 
hyggeligt samvær mv. i Vig 
Præstegård, hvor Henning 
Nørhøj vil udfolde temaet 
”AT GIVE HÅBET SPROG” 
(om tabet af deres søn Ja-
kob). Søndags caféen er ar-
rangeret i fællesskab med 
Egebjerg Menighedsråd og 
alle er velkomne fra nær og 
fjern.
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Vig Sogn

Sangaften

Ann WeSt, ULStrUp

Først vil jeg sige tak for at 
have modtaget stafetten. 
Jeg blev stolt og glad over at 
skrive mine tanker om en 
salme, som har haft stor be-
tydning for mig.

Jeg synes dog, at det var 
svært at vælge, for der er 
mange salmer, som jeg hol-
der meget af. I mine meget 
unge år, havde jeg en perio-
de, hvor jeg hver søndag var 
i kirke, dels for det kristne 
budskab, men ikke mindst 
for salmerne. Jeg oplevede 
det meget stort, og en tid jeg 
ikke ville have undværet.

I mine sidste skoleår var 
jeg ansat i kirkekoret ved 
Halsskov Kirke i Korsør. Her 
fik jeg især indsigt i den store 
skat, som salmebogen rum-
mer, og hvor er der mange 
smukke og betydningsfulde 
salmer.

Min valgte salme er Den 
Signede Dag, med fryd vi 
ser………nr. 402 i salmebo-
gen. Teksten er skrevet af 
Nikolai Frederik Severin 
Grundtvig i 1826, født den 
8. september 1783 og død 
den 2. september 1872. 
Melodien er lavet af C. E. F. 
Weyse, også i 1816. Den sig-
nede dag skrev Grundtvig i 
anledningen af 1000-året for 
kristendommens indførelse 
i Danmark. Den og to andre 
skulle synges i Vor Frelsers 
Kirke til gudstjenesten pin-
semorgen 14. maj 1826, men 
biskoppen forbød Grundtvig 
at bruge andre end de sange 

der stod i salmebogen. Den-
gang blev salmen kaldt for 
en festsalme. Heldigvis er 
den nu i vores salmebog og 
synges til gudstjenester. Jeg 
tror at Gud finder den me-
get smuk, fordi den netop 
beskriver lyset som Gud har 
skabt. 

Den signede dag var den 
morgensang, vi oftest sang i 
skolen. Den skulle indikere, 
at nu skulle vi i gang og ta´ 
ved lære, vi lysets børn. Det 
var godt, at Gud valgte lyset 
i sin skabelse. Dagen kom-
mer til os med sit klare lys, 
og lyset har vi alle brug for. 
Der er mennesker, der er 
bange for mørket, men vel 
vidende at mørket ikke varer 
ved, så kommer lyset og lige-
som passer på os. Vi skal se 
lyset, ikke kun bogstaveligt 
men også i kristendommen. 
Jesus blev født ved midnats-
tid, og allerede der klarede 
det op i øst, solen begyndte 
langsomt at skubbe mørket 
væk for at komme til at skin-
ne. Desværre er der mange 
der ikke ser, eller kan se 
det smukke i en solopgang, 
og derfor heller ikke ser det 
som salmen beskriver, GLØ-
DEN i lyset. Vi skal passe på 
med ikke at tage alt for givet.

Den signede dag beskriver 
for mig det smukke der kom-
mer ud af lyset, som vi får i 
gave den dag vi bliver født. 
Den signede dag følger os 
gennem livet, hvis vi ser DEN 
og vokser med DEN. Glæden 

som barn når vi leger i lyset, 
og ser hvad lyset år for år er 
med til at skabe for resten af 
vores liv. 

Lyset er der, når vi træder 
ind i kirken, til enhver kir-
kelig handling, dåb, konfir-
mation, bryllup og død, lyset 
følger os. Det der er så godt 
ved salmen er, at den kan 
bruges ved mange kirkelige 
handlinger, den er ikke kun 
til en bestemt lejlighed. Jo 
ældre man bliver, des mere 
betyder lyset og rejsen til 
vort fædreland hvor det evi-
ge Guds Lys vil skinne.

Lyset har for mig en meget 
stor betydning, i hverdagen 
og i min tro.

Jeg giver hermed med glæ-
de Salmestafetten videre til 
Jane Lykke, Vig Bio.
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Vig Sogn

spil dansk dag 
Torsdag d. 28. oktober kl. 
16.30 i Vig Kirke markerer 
vi med en skøn koncert, at 
det er 10 år siden, at SPIL 
DANSK DAG første gang blev 
arrangeret. 

Alle Helgen 
Også i det forgangne år er 
I mange, der har prøvet at 

Nyt fra menighedsrådet

udtrådt af menigheds-
rådet
Tine Arnholt har af person-
lige grunde valgt at udtræde 
af menighedsrådet. Vi har 
værdsat Tine for hendes ar-
bejde i menighedsrådet som 
sekretær og i menighedsrå-
dets øvrige arbejde. 
Vi siger Tine tak for den 
indsats, hun har ydet i den 
forløbne tid og for et godt og 
troværdigt samarbejde. 
Vi ønsker Tine alt godt. 

indtrådt i menighedsrå-
det
Som nyt menighedsråds-

medlem er indtrådt 1. sup-
pleant Doris Kruse. 
Doris har tidligere i en år-
række været vores kasserer 
og har derfor et godt kend-
skab til menighedsrådsar-
bejdet. Vi byder Doris vel-
kommen og ser frem til et 
godt samarbejde. 

kirke og præstegård
Kirkekaffe ved morgenguds-
tjenester.
Som noget nyt vil der efter 
den tidlige gudstjeneste (kl. 
9) være kirkekaffe i våben-
huset. Der vil blive mulighed 
for at tale om gudstjenesten 

og samtale i al almindelig-
hed. Dette er et tiltag , som 
vi vil prøve i en periode. 
Første gang søndag den 12. 
september og de flg. datoer 
bliver 26. september, 10. 
oktober samt 21. november. 
Nyt stråtag på præstegården.
Der skal lægges nyt stråtag 
på præstegårdens nordside. 
Det er sidste etape af reno-
veringen af præstegårdens 
stråtag. 

God sensommer samt efter-
år til alle. 

SonJA ASBJørn

I ønskes alle et sælsomt ef-
terår. 
Må lys, glæde, kærlighed, 
samhørighed vise veje at gå. 

Annette Berg

miste én, I elskede. Til Alle 
Helgen mindes vi vore døde. 
Vi holder en særlig gudstje-
neste i Vig Kirke søndag d. 
7. november kl. 16, hvor vi 
tænder lys og med ord og to-
ner sætter ord på smerten, 
håbet. Under postludiet går 
vi ud af kirken, tænder fakler 
og samles omkring monu-
mentet ”Samhørigheden” 

ved De ukendtes fællesgrav, 
hvor vi synger Altid frejdig, 
når du går. Til sidst er der 
ost og rødvin i Våbenhuset 
for alle, der har tid og lyst.

KonfIrMAtIon VIg KIrKe - Kr. HIMMeLfArtSdAg - foto toM BrUUn

konfirmander 
kr. Himmelfartsdag
Øverste række fra venstre: 
Niklas, Jacob, Tobias, 
Patrick, Nichlas, Malthe.
Midterste række fra venstre: 
Frederik, Sandra, Kitt, Line, 
Zandra, Rikke,   Emma, Sog-
nepræst Annette Berg.
Nederste række fra venstre: 
Anna, Ditte, Viggo, Julie, Jo-
nas, Karen, Julie.
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Det skerDet sker

SEPTEMBER

19.09 KL. 10.00:
HØSTGUDSTJENESTE OG
KIRKEKAFFE 
I PRÆSTEGÅRDEN

23.09 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

OKTOBER

05.10 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

28.10 KL. 14.00
SOGNETS EFTERMIDDAG

NOVEMBER

02.11 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

07.11 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE OG 
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN

jeg elsker de grønne lunde 
sang min generation og dem 
før, når vi var på udflugt. Den 
og andre af vore folkekære 
sommersange sang vi på vo-
res  sommerudflugt til Syd-
havsøerne.

Vi var 81 deltagere. Vi  
nød turen ned gennem det 
sommerklædte Sjælland til 
Maribo i vores lokale busser 
fra Winthers Turist-  og Rej-
ser. Første stop var Maribo 
Domkirke. Domprovst Ole 
Opstrup fortalte om Dom-
kirkens historie som Birgit-
tinerordenens klosterkirke, 
om  den hellige Birgitta af 
Vadstena, ordenens stifter, 
og om et af de første eksem-
plarer af Christian III´s bibel. 
Den første fuldstændige bi-
beloversættelse på dansk. Et 
af Domkirkens fornemmeste 
klenodier. 

Myrnas herlige håndmad-
der spiste vi i præstegården, 
hvis have ligger idyllisk ned 
til Maribo Sø.

Næste stop var Fuglsang 
Kunstmuseum. Vi så somme-

I de grønne lunde

rens tankevækkende sær-
udstilling Ø-skaber/I-lands  
(fotografi og installations-
kunst) om ”øen”: drømmen 
om det genfundne paradis 
og i vores tid metaforen for  
stræben efter ny individua-
lisme (I-land) samt museets 
egen samling af  malerier fra 
1700tallet til 1950-erne med 
navne som Rude, Scharff, 
Lundstrøm, Bille, Heerup.  
Eftermiddagskaffen nød vi 
på Hotel Falster.

fUgLSAng KUnStMUSeUM, foto: KArSten geerSBro

Johannes Helms 

Jeg elsker de 
grønne lunde
med tonernes 
vuggende fald,
jeg elsker de 
blanke sunde
med sejlernes 
tusindtal.

doMproVSten fortæLLer oM 
CHrIStIAn den III´S BIBeL

foto: KArSten geerSBro
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Nr. Asmindrup Sogn

Hvor er spejderånden ?
Vores foreningsliv kan  ikke 
tåle at miste endnu et aktiv.

For et par måneder siden 
lukkede vores folkeskole.  
En ny skole fik vi dog - Nr. 
Asmindrup Friskole, takket 
være en gruppe forældres 
initiativ og gåpåmod. 

Efter FK-Odsherreds stif-
telse er der  blevet færre ak-
tiviteter for børn og unge på 
og omkring boldbanerne i Nr. 
Asmindrup.

Solvognsgruppen (KFUM-
spejderne) er endnu tilbage 
som en fritidsmulighed for 
vores børn og unge.

For nogle år siden havde 
Solvognsgruppen god til-
slutning, men i det seneste 
par år er der blevet færre og 
færre spejdere. Der er nu 
kun fire tilbage. 

Og skal Solvognsgruppen 
forsat bestå – det håber jeg 
for lokalsamfundet i al al-
mindelighed og for vores 
børn og unge i særdeleshed  
-  kræver det nye og interes-
serede spejdere.

At Solvognsgruppen ikke 
allerede er nedlagt, skyldes 
kun engagerede ledere, som 
brænder for spejderlivet.  

Historie
Solvognsgruppen har eksi-
steret siden 1965, altså i 45 
år. Lærer Gunnar Moisgaard 
og sognets præst Preben 
Thomsen tog initiativ til en 
lokal spejdergruppe. Gun-
nar Moisgaard var spejder-
leder og Preben Thomsen 

gruppeformand. Andre der 
bør nævnes er Ingelise og 
Ole Ahrenkiel samt Eva Jen-
sen. En enkelt af lederne har 
været med lige siden grup-
pens start. De øvrige ledere 
har alle en 25 års ”jubilæ-
umsemblem”, så gruppen 
er fast sammentømret af en 
mangeårig lederstab, som 
også er barndomsvenner.

spejderlivet 
Ledergruppen fortæller: 

Vi brænder alle for at give 
børn og unge del i vore ople-
velser som spejder og lære 
børnene at omgås redska-
ber, såsom økse, kniv og 
spade. Ligeledes lærer vi 
børnene: at omgås ild på for-
svarlig måde,  at slå telt op 
og indrette en spejderlejr, 
så dagligdagen bliver let-
test og mest praktisk, samt 
hvilket tøj og udstyr den en-
kelte skal have med på lejr. 
Vi lærer dem også at pakke 
en rygsæk, så man ved, hvad 
man har med, mad på bål 
er en selvfølge og tiltaler de 
fleste børn, især når de ved 
hvordan. De lærer også at 

leve i og med naturen, såle-
des at alle føler ansvar for vo-
res smukke naturlandskaber.   
Tæt ved hytten er der  flere 
skove med omliggende over-
drev og engarealer. Vi lærer 
børnene at kende forskellige 
spiselige og giftige planter, 
hvilke dyr, man kan træffe i 
de forskellige levesteder

 
kom med
For at vi  ikke skal miste den 
sidste fritidsmulighed for 
vores børn og unge, vil jeg 
opfordre børnefamilierne 
til at overveje spejderlivet i 
Solvognsgruppen som et læ-
rerigt og aktivt fritidsliv.
Hvis Solvognsgruppen bliver 
nødt til at nedlægge gruppen, 
vil der med stor sandsynlig-
hed ikke komme en spejder-
gruppe igen. Det ville være 
endnu et tab for lokalsam-
fundet og for vores børn og 
unge og endnu et skridt  på 
vejen til soveby.

Interesserede kan kontak-
te gruppeleder Egon Nielsen 
på tlf. 5932 4425.
                                                                                                                                       

HennIng HAnSen

SpeJderHytten I nr. ASMIndrUp, foto: JAKoB HAnSen
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Nyt fra menighedsrådet

Nr. Asmindrup Sogn

Høstgudstjeneste
Søndag den 19. september kl. 
10 er der høstgudstjeneste.

Kirken vil være smukt pyn-
tet med nogle af høstens af-
grøder fra mark og have.

Vi skal synge vore dejlige 
salmer som tak til Gud for 
alle gode gaver, der kommer 
ovenned.

Trompetist Erling Skovdal 
medvirker. Efter gudstjene-
sten er der kaffe og samvær 
i Præstegården.

 
sognets eftermiddag
Torsdag den 23. september 
kl. 14.00 er der sognets efter-
middag med Henning Chri-
stensen, Nr. Asmindrup, der 
fortæller om St. St. Blichers 
novelle ”Præsten i Vejlbye. 
En criminalhistorie”.

justitsmord 
Det er fortællingen om et  
justitsmord. En ung, uerfa-
ren herredsfoged (dommer) 
må dødsdømme sin tilkom-
mende svigerfader, Præsten 
i Vejlbye, fordi han bringes 
til at fælde dommen på for-
falskede præmisser.
Blicher er en af vores aller-
største fortællere, fordi han 
skrev sine noveller på den 
overbevisning, at menne-
skenes virkelighed er af en 
sådan art, at den hverken 

kan forklares eller fortolkes.         
Den må den fortælles.

Torsdag den 28. oktober  
kl.14.00 fortæller keramike-
ren Birgit Krogh, Nykøbing 
Sj., om sit liv som keramiker.

Birgit Krogh viser dias og 
fortæller om sine arbejder: 
udsmykningsopgaver, fade, 
krukker, vaser og fliser.

som en maler
I mere end 40 år har leret 
været Birgit Kroghs mate-
riale og udgangspunkt for 
kunstnerisk udforskning. 
Lerets mange muligheder 
udnyttes til fulde, såvel 
skulpturelt som malerisk. 
  I dekorationen af fade, 
krukker og fliser viser Birgit 
Krogh glasurens maleriske 
kvaliteter. Som en maler på 
sit lærred bevæger hun sig 
over hele formens flade, og 
dekorationen får dermed 
i høj grad mere karakter af 
maleri end af egentlig deko-
ration. På en nærværende og 
pågående måde sætter hun 
både figurer, fortællinger og 
tanker i bevægelse.

Ord på sorgen
Allehelgens søndag, den 
første søndag i november, 
sætter vi i kirken ord på  sor-
gen over tabet af vore kære.
Vi mindes dem, vi elskede 

og holdt af, med respekt og 
kærlighed.  Og derfor kan vi 
under gudstjenesten Alle-
helgensdag takke Gud for, 
at vi fik lov til at leve sam-
men med vore kære for en 
tid her på jorden. For, at vi 
må og kan leve videre her 
på jorden med håbet om, 
at vore døde og vi er i Guds 
hånd i liv og død.

Ved gudstjenesten læses 
navnene op på dem, der er 
døde i det forløbne år og/
eller begravet eller bisat fra 
kirken.  

kirkekaffe
Efter gudstjenesterne 19. 
september og 7. november 
er der kaffe og samvær i præ-
stegården.

Kirken er blevet kalket og ny 
dør til sakristiet isat.

menighedsplejen
Bidrag til Menighedsplejen 

kan indbetales i Sparekas-
sen Sjælland – konto 0517 
1016990 . 

På forhånd tak.

»Septembers himmel er så 
blå, dens skyer lyser hvide«
                                                                                                                                         

HennIng HAnSen   

M. Cladius

Alle gode 
gaver
de kommer 
ovenned,
så tak da Gud, 
ja, pris dog 
Gud for al 
hans kærlig-
hed!
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Det sker

SEPTEMBER

12.09. KL. 10.00:
HØSTGUDSTJENESTE

19.09 Kl. 14.00:
GUDSTJENESTE FOR
HØREHÆMMEDE

26.09. KL. 09.00:
KIRKE OG KRO

29.09 Kl. 09.00:
KIRKE-SKOLE PROJEKT:
GRUNDTVIG OG 
GULDALDEREN

OKTOBER

03.10. KL. 10.00:
KONFIRMANDGUDSTJENESTE
OG INDSKRIVING AF KONFIR-
MANDER FOR 6. KLASSE

03.10. KL. 16.00:
KONCERT I KIRKEN

07.10 KL. 19.30:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

24.10 . FÆLLES SØNDAGSCAFÉ
I VIG KIRKE

31.10 Kl.10.00:
VELKOMST OG AFSKEDS-
GUDSTJENESTE MED
”NACHSPIEL”

NOVEMBER

21.11. KL.14.00:
ANNAS BALLADER

25.11. KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

JOH. 11.25
Jesus sagde: “ Jeg er
Opstandelsen og
Livet”

frA noVeMBer I År og tIL og Med 1.MArtS næSte År SKAL MICHAeL
nISSen Være feLtpræSt for de dAnSKe SoLdAter I AfgHAnIStAn.

jeg skal primært være præst for de sårede danske soldater,
som bliver indlagt på det engelske felthospital i Camp Bas-
tion i Hellmann. Endvidere skal jeg være præst for staben, 
men har også tjenester i Kabul og i Kandahar.
    Det betyder, at jeg af militæret er blevet frikøbt i 4 mdr. 
Derfor ansættes der i det tidsrum en fuldtidspræst i mit sted, 
som vil tage vare om vort gode, lille kirkesogn.
     Endnu vides ikke, i skrivende stund, hvem det bliver, 
men tag vel imod vikarpræsten og støt op om vores kirkeliv.
Jeg agter at sende lidt breve hjem til vores hjemmeside, så 
man kan følge med i, hvad jeg går rundt og laver i det Af-
ghanske ørkensand.

MICHAeL nISSen

En tur til Afghanistan

kirke og kro: søndag 26.09 i roskilde domkirke

Og en tur til Roskilde…

Vi gentager succesen med 
fælles afgang til gudstjene-
ste i en “nabo-kirke” og ef-
terflg. fællesfrokost.
    Denne gang går turen til 
Roskilde Domkirke / Hotel 
PRINDSEN I ROSKILDE.
Alle er velkomne, også ven-
ner og bekendte. 
Vi mødes kl. 09 på Egebjerg 

kirkes P-plads. Samkørsel 
kan arrangeres. 
   Man betaler selv sin frokost.

Tilmelding senest 23.09 til 
menighedsrådsmedlem  
Winnie Frisenette-Fich,
tel. 5932 9561 eller mail.
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Egebjerg Sogn

søndag den 12. september kl. 10.00
Årtets høst er forhåbentlig kommet godt i hus, og det fejrer 
vi med med en festlig høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten 
er der sammenkomst i præstegården, med både fælles kir-
kefrokost og sjov og ballade for børnene.
    Ps. Som sædvanlig vil det være dejligt, hvis børnene vil 
medbringe lidt af årets afgrøder fra have og mark, som vi 
sammen vil bære ind i kirken. Vi håber på godt vejr!

Høstgudstjeneste og
kirkefrokost

Gå ikke glip af Barokensemblet OPUS 4
de får musikken til 
at krybe helt ind i 
nervesystemet…
3. oktober kl. 16.00
Barokensemblet Opus 4 
kommer til Egebjerg kirke.
    Opus 4 har vakt publikums
begejstring ved utallige kon-
certer på slotte, ved festiva-
ler, i musikforeninger og kir-
ker rundt omkring i landet. 
Fri entré.

Alle er velkomne!
KVArtettenS er Kendt dereS SMUKKe MUSIK, SAMt dereS eVne tIL

At InVoLVere pUBLIKUM I KonCertopLeVeLSen.

Glæd dig: Orgelmusik i din stue…

jule(gave) ide…
I november i fjor indspillede
vores organist, Birgit Marcu-
ssen og Carsten Svanberg, 
trombone, et imødekom-

mende udvalg af “popmu-
sik” for orgel og trombone, 
som mange vil kunne nikke 
genkendende til. En smuk 
CD omkring Egebjerg Kirkes 
orgel er nu i handlen. Efter 
at kirkens orgel blev udvidet 
med et trompetregister, har 
det været et stort ønske at 
kunne fastholde den smukke 
orgelklang på en musik-CD. 

AFTER a DREAM er titlen på 
den dejlige CD og vil kunne 
købes i forretningerne i be-
gyndelsen af september. 
(Pris 165,-) 

køb den i kirken
 Det vil dog være muligt at 
købe den efter hver gudstje-
neste og hos vores graver for 
kr. 130,-



11

Nyt fra menighedsrådet

21 november kl. 14.00.
en socialrealistisk
historie, hvor vi følger en 
piges liv fra fødsel til død.
Annas Ballader er skrevet og
komponeret af et af de mest
kendte forfatter- og kompo-
nistpar i Danmark gennem 
tiderne: Ida og Bent From.

Annas
Ballader

“ AnnAS BALLAder” freMføreS Af KIrKeSAnger JoHn Boye
og orgAnISt tIMon MÜLLer

De har på suveræn vis i ord 
og toner skildret Annas liv.
    Med en kærlighed til ho-
vedpersonen og hendes til 
tider mærkværdige livsfor- 
løb er det visekunst, når den 
er bedst.
    Teksten er poetisk fortæl-
lende på en sjov, spændende
og overraskende måde. Ef-
termiddagen indledes med 
en kort gudstjeneste.
    Annas Ballader er 10 sørg-
muntre ballader, der beskri-
ver Annas stormfulde og be-
givenhedsrige liv. Man følger 
hende, fra hun som fattig 

Nyt fra menighedsrådet

“Årets gang” og invitation til orienteringsmøde samt pøj pøj til præsten…

En gang om året skal menig-
heden inviteres til at drøfte 
og diskutere, hvad menig-
hedsrådet har lavet og hvad 
de bør lave i den kommende 
tid. Vi holder orienterings-
mødet i kirkens konfirmand-
stue efter gudstjenesten.

31. oktober kl. 10.00
Efter mødet ønsker vi vores 
præst en god og sikker tur til 
Afghanistan – og tilbage i god 
behold – og hilser på vores 
præsteafløser, der skal pas-
se embedet, mens Michael 
hjælper vore udsendte sol-
dater. Hermed er I alle sam-
men inviteret! ”Og hvad har 

de så lavet?” kunne I spørge. 
Nogle af jer vil jo vide noget 
derom, idet vi jo løbende har 
fortalt om en hel del af me-
nighedsrådets arbejde her i 
kirkebladet.
Læs mere i udhængsskabet
v. Dagli’ Brugsen og på
www.egebjergkirke.dk.

bondepige på den barske jy-
ske hede kommer til at tjene 
på en herregård. Den unge 
mand på herregården fatter 
interesse, hun bliver gravid, 
og hans forældre viser Anna 
bort. Hun kommer bl.a. til 
Rotterdam, hvor hun bliver 
fængslet og samtidig føder 
en dreng. Hun fortsætter sit 
omtumlede liv og bliver gift 
med en racerkører, som dør 
under et Le Mans løb.

Inden hun er 21, er hun 
enke, men siger kort tid efter 
ja til Ronald (den unge mand 
fra herregården).
Herefter følger så ægteskab, 
lidenskab, utroskab og man-
ge andre begivenheder, in-
den hun som en fattig kone, 
helt i tråd med sit øvrige liv, 
får en dramatisk død ved 
Stevns Klint.
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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: Michael Nissen 

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.  Kirkegårdskontoret åbent 
mandag-torsdag 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 Niels Nielsen
Vejlebyvej 10, 4534 Hørve Mobil 24 20 59 32  
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56
Formand Peter Funch, Englandsbakken 24, 
4500 Nykøbing telefon 59 32 88 00

DATO     NR. ASMINDRUP  VIG EGEBJERG

Gudstjenester

12.  SEPTEMBER   15.S.E.TRIN.                    10.30 HANSEN                    09.00 HANSEN                  10.00 NISSEN

19.  SEPTEMBER   16.S.E.TRIN.                    10.00 HANSEN                   10.30 BERG                       14.00 P. HANSEN

26.  SEPTEMBER   17.S.E.TRIN                      10.30 HANSEN                 09.00 HANSEN                 09.00 KIRKE OG KRO                      

3. OKTOBER          18.S.E.TRIN                        09.00  BERG                            10.30 BERG                       10.30 NISSEN

 10. OKTOBER         19.S.E.TRIN                      10.30  HANSEN                   09.00 HANSEN                 10.00 NISSEN

17. OKTOBER          20.S.E.TRIN                      10.00  HANSEN                    10.00 BERG                       10.30 IDA WILLERT

24. OKTOBER          21.S.E.TRIN                       10.30 HANSEN                 14.00 FÆLLES SØNDAGS CAFÉ  I VIG

31. OKTOBER          22.S.E.TRIN                       09.00 BERG                             10.30 BERG                        10.00 NISSEN

  7. NOVEMBER      ALLE HELGEN                     10.00 HANSEN                       16.00 BERG                         10.00 N. N.

14. NOVEMBER       24.S.E.TRIN                       09.00 BERG                             10.30 BERG                           09.30 N. N.

21. NOVEMBER       S.S.I KIRKEÅRET                  10.30 HANSEN                       09.00 HANSEN                    14.00 N. N

28. NOVEMBER      1.S.I  ADVENT                      19.30 HANSEN                       10.30 BERG                         16.00 N. N

 


