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Folk og Folkekirke
Johannes Møllehave
Ny aktivitetskalender
Gudstjenester, foredag, koncerter & aktiviteter for børn og voksne

Danskerne holder fast i Folkekirken
En ny stor befolkningsundersøgelse viser, at folkekirkens medlemmer er stabile,
og medlemskabet ofte er forankret i en bredere social sammenhæng
Størstedelen af Danmarks befolkning er medlem
af Folkekirken, og de melder sig sjældent ud igen.
Når medlemstallet alligevel er faldende, skyldes
det i høj grad indvandring. Befolkningen vokser, og
nye danskere har ofte en anden religiøs baggrund.
Det viser en ny stor befolkningsundersøgelse
”Religiøsitet og forholdet til folkekirken” fra
Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
Forsker Karen Marie Leth-Nissen forklarer, at
det stabile medlemskab ser ud til at skyldes, at
det rækker ud til mange former for fællesskab.
– Undersøgelsen viser, at et flertal af danskerne
betragter folkekirken som en integreret del af
vores samfund og finder det naturligt, at den er
med til at løse fælles sociale opgaver. På den
måde er kirken med til at holde sammen på det
danske samfund. Det er vigtig viden, som kan
være med til at udvikle folkekirkens store arbejde
til gavn for hele befolkningen, siger Karen Marie
Leth-Nissen. Medlemskabet er ofte forankret i en
bredere social sammenhæng som f.eks. familien,
nationen, kristendommen eller samfundet. Når
befolkningen skal svare på, hvorfor de er medlem
af folkekirken, vælger de i gennemsnit fire årsager.
Næsten halvdelen – 43% – angiver, at deres
kristne tro er en årsag, mens 58% angiver, at de
ønsker at støtte op om den kristne kulturarv.
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51% føler, at det som dansk statsborger er naturligt at være medlem af folkekirken, og 60% vil
med deres medlemskab være med til at bevare
Danmarks historiske bygninger. Det stabile medlemskab giver især mening for danskerne i kraft i
kollektive sammenhænge som f.eks. familiefester,
skolegang og foreningsliv. Det viser sig f.eks. ved,
at 70% af befolkningen støtter op om, at konfirmationsforberedelse afvikles i skoletiden.
Det er en udbredt forventning fra medlemmerne,
at folkekirken skal tage sig af socialt arbejde og
gøre noget godt for de svage i samfundet.

Det viser undersøgelsen også:
• I 2020 var 74% af den samlede befolkning
medlem af Folkekirken. 85% med dansk
herkomst var medlem.
• 86% af den samlede befolkning har dansk
herkomst, men hele 98% af folkekirkens
medlemmer har dansk herkomst.
• I alt har 77% af befolkningen gennem de seneste
12 måneder haft kontakt til kirken.
• 56% har haft kontakt med kirken ifm. dåb,
konfirmation, bryllup og begravelse. 22% har
haft kontakt til kirken ifm. koncerter, foredrag
eller andre kulturelle arrangementer.
• Jo højere uddannelsesniveau og jo højere alder,
des større medlemskab af folkekirken.
• Medlemmernes kontakt med kirken er stigende
med deres uddannelsesniveau.
• Folkekirkens medlemsskare består af 55%
kvinder og 45% mænd.
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Den 10. maj døde Johannes Møllehave,
for hvem livsglæden var et valg
n Nekrolog af Birgitte Kragh Engholm, præst i Sct. Matthæus Kirke.
Fotos: Dan Riis/Møllehavehuset

At være gammel er at have livet i behold.
At have fået en gave. At have oplevet en
livsbane med mange identiteter.
At undres. At mærke nysgerrigheden.
Du er ikke færdig med livet, så længe livet ikke er
færdigt med dig," siger Johannes Møllehave i
samtalebogen "Det ender godt". Den 10. maj var
livet færdigt med Johannes Møllehave, der døde
efter længere tids sygdom 84 år gammel.
Men livstrådene har vi endnu.
Johannes Møllehave havde så mange ord i sig, at
det er svært at indfange ham med ord. Han var et
overflødighedshorn af ord, men selvom han nu er
blevet tavs, taler alle hans ord heldigvis stadig til
os. Blandt andet hans ord om,"at livet var og er
en gave, og at det går an både at leve og at dø".
Johannes Møllehave havde livsglæden med som
tilværelsesforståelse. Livet var både en gave og
en opgave. Til tider også en kamp. Men altid
havde han et citat, en anekdote eller en fortælling,
der kunne sætte gaven, opgaven og kampen i
perspektiv. Og altid greb han fat i livstråden igen
og fik spundet videre på den. "Jeg er lykkelig af
gammel vane", sagde han underfundigt.
Livsglæde var for ham et valg.

Møllehaves identiteter var mange
Ikke at han skiftede imellem dem, men hans
mange identiteter vævede sig ind og ud imellem
hinanden. Der var præsten, forfatteren, tænkeren,
humoristen, Kierkegaard-, H.C. Andersen- og
Shakespearekenderen, underviseren, foredragsholderen, litteraten, sjælesørgeren, filosoffen,
storytelleren, salmedigteren, sprogekvilibristen og
mange, mange flere.
De mange identiteter er ikke bare et udtryk for et
langt liv, men også udtryk for hans mange talenter.
“Enhver har sin nådegave”, siger apostlen Paulus,
Johannes Møllehave havde mange. Og han øsede
igennem hele sit liv generøst af dem.

"Der er så mange, der er på livets nej-side. Jeg vil
være på livets ja-side", sagde Johannes Møllehave
også i "Det ender godt". Det lille ord "vil" er her
afgørende, for Johannes Møllehave uddybede, at
det var et valg for ham at ville være på livets jaside. "Det har ganske enkelt været afgørende for
mig", siger han. Og peger hermed på noget helt
afgørende, også for os, der stadig er i livet.
Nemlig, at der er vilkår ved livet, som vi ikke kan
ændre på; hvor vi er født, af hvem vi er født,
vores indre biologi, hvad der sker til os og med
os. Der er altså en række faktorer i vores liv, som
vi ikke er herre over. Men over alt dette har vi
muligheden for at insistere på livsmodet. Ikke
som noget, vi skal finde i os selv, men som noget
gudgivent, noget der bliver rakt os, og som vi skal
åbne os for. Og tage imod. "Giv os i dag vort daglige brød”, handler ikke kun om at få noget at
spise, men “om alt det, der giver os ny energi og
får os til at leve", som han så rigtigt sagde.
Johannes Møllehaves nysgerrighed og engagement, hans mange, mange nådegaver og ord,
hans tilværelsesforståelse og insisteren på livsglæde, kort sagt Johannes Møllehaves livstråde
har igennem en menneskealder været til stor
inspiration for alle, der krydsede hans vej.
Mange oplevede den glæde at være spundet ind i
hans livstråde. Andre greb ud efter alt det, han
gav og spandt sig selv ind i hans livstråde.
Atter andre brugte inspirationen fra hans livstråde
til at spinde deres egne livstråde.
"Man skal leve sit liv, så selv bedemanden bliver
ked af det, når man dør", sagde han finurligt.
I dag er det ikke kun bedemanden, der er ked af
det. Hele Danmarks præst er død. Danskerne har
mistet deres præst. Men alt det, han har givet os,
har vi ikke mistet.
Livet er måske nok færdigt med Johannes
Møllehave, men vi bliver aldrig færdige med
ham og alt det, han har givet.
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VIG

www.vigkirke.dk
Sognepræst:
Mette K. Bjerrum
Vig Præstegård
Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig
Tlf. 23 67 46 58
E-mail: mkb@km.dk
Graver:
Lars Odgaard Rasmussen
Tlf. 59 31 58 04
E-mail: viggrave@mail.dk
Telefontid mandag–torsdag
kl. 12.30-13.00
Formand:
Poul Erik Pedersen
Tlf. 59 31 56 76
E-mail: pepvig@gmail.com
Kirkeværge:
Poul Erik Holm
Tlf. 29 26 08 64
E-mail: post@holmreklame.dk
Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
E-mail: dhj@km.dk
MENIGHEDSRÅDSMØDER
foregår nu i formiddagstimerne i
Vig præstegårds konfirmandstue.
Alle er velkomne.
Kommende mødedatoer:
Tirsdag 31.08 kl. 09.30
Onsdag 22.09 kl. 09.30
Onsdag 20.10 kl. 09.30
MobilePay til Vig Kirke:
Bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 46503
Tak for hver eneste bidrag.
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Nyt fra menighedsrådet
Fra flere i sognet har vi hørt stor glæde og tilfredshed med
vores nye kirkeblad, der omfatter 3 sogne.
I de sidste numre af bladet har vi omtalt menighedsrådets arbejde
omkring renoveringen af vores præstegård. Desuden nævntes, at
vores nye præst Mette har ”overtaget” det tidligere Præstesekretærkontor. Det betyder, at Mette kan mødes med sognebørn på hverdage
i Præstegården (tirsdag til fredag).
Vi har imedens dette skrives, fremsendt endnu et renoveringsforslag
til provstiet. Vi håber selvfølgelig at forslaget kan godkendes, så der
kan laves et udbud til licitation og hvad der derefter følger. Ibrugtagning af præstegården håbes i løbet af foråret 2022.
Vores Torsdagstræf vil af ovenstående grund blive flyttet til Vig
Aktivitetscenter på Møllevej. Se nærmere på kirkens hjemmeside.
Formand
Poul Erik Pedersen

Konfirmation 2022
Konfirmationerne finder sted St. Bededag den 13. maj og
Kr. Himmelfartsdag den 26. maj 2022.
1. Tilmelding foregår via Vig Kirkes hjemmeside (www.vigkirke.dk).
Her er der et link til en online tilmeldingsformular, som skal
udfyldes af forældre/værge.
2. Kom til opstartsmøde søndag den 19. september kl. 9.30 i kirken.
Dette gælder både konfirmander og forældre. Her vil præsten
fortælle mere om, hvordan forberedelsen og konfirmationen
kommer til at forløbe, og der vil være mulighed for at stille
spørgsmål. Mødet efterfølges af gudstjeneste kl. 10.30.
Undervisningen begynder i uge 36 (7. og 9. september) og vil foregå
tirsdag eller torsdag kl. 14.00 – 15.30 i efteråret 2021. I foråret
2022 vil undervisningen være koncentreret på to hele dage.
Datoer meldes ud på opstartsmødet.
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https://copenhagenlightfestival.org/da/home-dansk/

Kød på ordet – Brød på bordet

Lysshow i den mørke tid

Søndagens tekst under lup
– et samtaleværksted

Søndag den 17. oktober kl. 21.00
står solen op i Vig!

I Trinitatis-tiden skal julens, påskens og pinsens
budskaber nære os, så troen slår rod og vokser i os.
Vi vil derfor se nærmere på et par af de kommende
søndages tekster og samtale om indholdet. Biblen
kan til tider være svær at forstå. Så hvad er det,
der undrer os? Hvad synes vi er noget vrøvl?
Hvad taler til os?

Når mørket er faldet på denne efterårsaften, fremfører lys- og lydkunstneren Karen T sit imponerende værk SOLHESTEN med Vig kirkes tårn som
lærred. En malerisk LIVE performance, hvor
kirkens mure taler.

Alle er velkomne, der kræves ingen forkundskaber
og du behøver ikke sidde på kirkebænken hver søndag
– du skal bare være nysgerrig på biblen og have
lyst til en snak om tro. Vi afslutter samtaleværkstedet med en bid brød, og der er således mulighed
for næring til både krop og sjæl. Det er gratis at
deltage. Vi mødes i kirken onsdag 15. september
og onsdag 6. oktober kl. 10 til 12.
Vel mødt!

Gennem alle tider har mennesket været optaget af
lyset og solen. Karen T tager os med ind i en transformerende verden af farver og grafik, mennesker
og dyr, dag og nat i en kontrastrig total oplevelse.
En menneskelig rejse i billeder og lyd. Menighedsrådet sørger for god stemning og lidt musikalsk
underholdning i kirken fra kl. 20.00. Der er plads
til alle – både store og små! Og det er ganske gratis
at deltage.

ALLEHELGEN
I år indbyder vi til en stemningsfuld Allehelgens
gudstjeneste mandag den 1. november kl. 19.00
i Vig Kirke. Denne aften vil vi mindes de døde. Både
dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som
har båret den kristne tro videre gennem generationer.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at gå vi ud
på kirkegården og sætte lys ved gravene.

Høstgudstjeneste

Søndag den 26. september kl. 10.30
Vi holder en festlig høstgudstjeneste for hele
familien. Kirken vil i dagens anledning være pyntet
med aks, græskar, blomster og andre vækster, der
symboliserer høstens frugtbare rigdom.
Vi synger selvfølgelig nogle af de kendte høst- og
efterårssalmer denne dag. Efter gudstjenesten
indbyder vi til kaffe og kagebord i kirken.
Hvis du har mulighed for at bidrage med pynt eller
en kage, tager vi hjertens gerne imod.

Kirkekaffe
Efter gudstjenesterne kl. 10.30 vil menighedsrådet
gerne byde på en kop kaffe og en småkage i våbenhuset. Kirkekaffen er en uformel forlængelse af
gudstjenestens fællesskab, hvor det er muligt at få
en snak med folk man kender og stifte nye bekendtskaber. En gruppe af frivillige gør på skift kaffe og
småkager klar. Skulle der være nogen, der kunne
tænke sig at være med som kaffebrygger eller
småkagebager, kan man kontakte menighedsrådet
eller præsten.
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DET SKER
fælles
aktivitetskalender
Se nærmere omtale under
kirkernes sider her i bladet

FRILUFTSGUDSTJENESTE i Klint Kalkbrud
søndag 15. august kl. 11.00
Traditionen tro fejrer de 8 nordlige sogne i Odsherred fælles friluftsgudstjeneste hver sommer.
I år finder gudstjenesten sted i de markante
omgivelser i Klint Kalkbrud, hvor vi har været før
med deltagelse af præster og personale fra de 8
sogne. Der serveres som ved tidligere lejligheder
en skål dejlig suppe efter gudstjenesten.

q Lørdag 18. september kl. 15-17 besøger vi
Nørre Asmindrup Kirke og Egebjerg Kirke
Mødested: Nørre Asmindrup Kirke,
Asmindrupvej 47, 4572 Nørre Asmindrup
q Søndag 19. september Høstgudstjeneste
i Nørre Asmindrup Kirke
q Søndag 26. september Høstgudstjeneste
i Vig Kirke

q Sangaften torsdag 19. august kl. 18-20
i Nørre Asmindrup Kirke
q Sangaften onsdag 25. august kl. 19.30
i Egebjerg kirkes konfirmandstue
q Torsdag 2. september kl. 18.30
Kirkegårdsvandring på Egebjerg kirkegård
q Søndag 12. september Høstgudstjeneste
i Egebjerg Kirke
q Onsdag 15. september kl. 10-12
Samtaleværksted nr. 1 i Vig Kirke:
“Kød på ordet. Brød på bordet”

q Onsdag 6. oktober kl. 10-12
Samtaleværksted nr. 2 i Vig Kirke:
“Kød på ordet. Brød på bordet”
q Lørdag 16. oktober kl. 10-12 besøger vi
Vig Kirke og Grevinge Kirke
Mødested: Vig Kirke, Enghavevej 1, 4560 Vig
q Søndag 17. oktober kl. 21.00
Lys- og lydshow SOLHESTEN v. Vig Kirke
q Søndag 31. oktober kl. 14.00
Søndagscafé “Tidehverv” i Egebjerg Kirke

KIRKE – KUNST – LANDSKAB 2021

q Mandag 1. november kl. 19.00 i Vig Kirke:
Stemningsfuld Allehelgens gudstjeneste
q Søndag 7. november kl. 16.00
Allehelgen mindegudstjeneste i Egebjerg Kirke
q Søndag 7. november kl. 16.30
Vi mindes vore døde ved at sætte lys på Nørre
Asmindrup Kirkegård. Gudstjeneste og varm
suppe og samvær.

Oplev kirken i landskabet samt livet og kunsten i
kirken på nogle af de sidste af i alt 8 rundture til
alle Odsherreds 16 kirker arrangeret af Geopark
Odsherred, Odsherred Kunstmuseum og Odsherred
Provsti. Museumsinspektør Jesper Seidner
Knudsen, naturvejleder Jakob Walløe Hansen
og provst Karin Bundgaard Nielsen står bag
projektet og vil deltage på alle rundture sammen
med den lokale sognepræst.
Pris pr. tur: Kr. 100,- inkl. kaffe og kage.
Tilmelding via www.billetexpressen.dk

DEADLINE FOR NÆSTE KIRKEBLAD: 01.10.2021. Redaktion: Michael Hjortsø, e-mail: michjo@medset.dk
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Michael Nissen • Layout: www.ﬁchogco.dk • Tryk: Trundholm Tryk, Vig
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GUDSTJENESTELISTE: VIG SOGN | EGEBJERG SOGN | NØRRE ASMINDRUP SOGN
01. august

9.s.e.trinitatis

08. august

10.s.e.trinitatis

15. august
22. august

11.s.e.trinitatis
12.s.e.trinitatis

29. august

13.s.e.trinitatis

04. september Konfirmation
Konfirmation
05. september 14.s.e.trinitatis
Konfirmation
12. september 15.s.e.trinitatis
Konfirmation
19. september 16.s.e.trinitatis

26. september 17.s.e.trinitatis

03. oktober

18.s.e.trinitatis

10. oktober

19.s.e.trinitatis

17. oktober

20.s.e.trinitatis

24. oktober

21.s.e.trinitatis

31. oktober

22.s.e.trinitatis

01. november Allehelgen
07. november Allehelgen

(*)

Nørre Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nørre Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Klint Kalkbrud
Nørre Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke

09.00
10.30
10.30
09.00
10.30
11.00 (*)
10.30 (*)
09.00
10.30
09.00

Mette Kvistbo Bjerrum
Mette Kvistbo Bjerrum
Michael Nissen
Michael Nissen
Mette Kvistbo Bjerrum
Fælles friluftsgudstjeneste
Ann Skov Sørensen
Ann Skov Sørensen
Michael Nissen
Michael Nissen

Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nørre Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Nørre Asmindrup Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nørre Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Nørre Asmindrup Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke

11.00
09.00, 10.30 og 12.00
09.00
10.00 og 11.30
10.30
09.00 (*)
10.30
09.30 og 11.00
14.00 (*)
10.30 (*)
10.30
09.00
10.30
10.30 (*)

Michael Nissen
Karin Wandall
Mette Kvistbo Bjerrum
Ann Skov Sørensen
Mette Kvistbo Bjerrum
Michael Nissen
Michael Nissen
Karin Wandall
Peter Hansen
Ann Skov Sørensen
Mette Kvistbo Bjerrum
Ann Skov Sørensen
Ann Skov Sørensen
Mette Kvistbo Bjerrum

Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Nørre Asmindrup Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nørre Asmindrup Kirke
Vig Kirke

10.30
09.00
10.30
09.00
10.30
10.30
09.00
10.30

Michael Nissen
Michael Nissen
Ann Skov Sørensen
Ann Skov Sørensen
Mette Kvistbo Bjerrum
Michael Nissen
Michael Nissen
Mette Kvistbo Bjerrum

Nørre Asmindrup Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nørre Asmindrup Kirke
Vig Kirke

10.30
09.00
10.30
14.00 (*)
10.30
09.00

Ann Skov Sørensen
Ann Skov Sørensen
Mette Kvistbo Bjerrum
Henrik Bach, søndagscafé
Michael Nissen
Michael Nissen

Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nørre Asmindrup Kirke
Vig Kirke

19.00 (*)
16.00
16.30 (*)
10.30

Mette Kvistbo Bjerrum
Michael Nissen
Ann Skov Sørensen
Michael Nissen

Se omtale under kirkernes sider her i bladet
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EGEBJERG

www.egebjergkirke.dk
Sognepræst:
Jens Michael Nissen
Egebjerg Præstegård,
Ved Kirken 6, Egebjerg,
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf. 59 32 81 99
Mobil 24 24 80 90
E-mail: jmn@km.dk
Graver:
Niels Nielsen
Egebjerg Kirkes Graverkontor,
Ved kirken 8, 4500 Nykøbing Sj.
Mobil 24 20 59 32
E-mail: egekgd@gmail.com
Gravermedhjælper:
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56
Formand:
Per Kragh
Stokkebjergvej 9,
4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 21 99 77 09
E-mail: perselv@gmail.com
Menighedsrådsmøder:
Se www.egebjergkirke.dk
Besøg på sygehuset:
Ønsker du et besøg af præsten,
er du altid velkommen til at ringe
59 32 81 99.
Frivillige hjælpere søges:
Har du tid og lyst til at give en
hjælpende hånd ved kirkens
arrangementer, så kontakt
Yvonne Vejbæk, m: 21 45 89 56
MobilePay til Egebjerg Kirke:
Bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 24205932
Tak for hver eneste bidrag.
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Nyt fra menighedsrådet
Så er det ved at være sommer – igen, og… i skrivende stund,
har vi næsten overalt smidt mundbindet samtidig med, at der er
en mærkbar optimisme overfor situationen i Danmark.
Gudstjenesterne er også ved at være tilbage i samme gænge som
før, og det er tid til, at genoptage det aktive kirkeliv for alvor,
efterhånden som de sidste restriktioner ophæves.
Det betyder også, at vi i menighedsrådet håber på, at Egebjerg Kirke
fyldes lidt mere op til højmesserne om søndagen. Der er jo kommet
nogle ændringer, efter at vi blev et 2 sogns pastorat sammen med
Nørre Asmindrup. Det har blandt andet medført, at sognepræst
Michael Nissen nu også har gudstjenester i både Vig Kirke og Nørre
Asmindrup Kirke, og at sognepræsterne fra Nørre Asmindrup og Vig
beriger vores gudstjenester i Egebjerg på skift med Michael.

Kig ind…
I den sammenhæng vil jeg stærkt opfordre til, at vi sognebørn i
Egebjerg også bakker op om gudstjenesterne, hvor sognepræst
Mette Kvistbo Bjerrum fra Vig og sognepræst Ann Skov Sørensen fra
Nørre Asmindrup står for højmessen i Egebjerg Kirke. Det er to
dygtige og sympatiske præster, der ligesom Michael, giver os noget
med hjem, og der har desværre indtil nu været et alt for lille fremmøde til deres gudstjenester.
I mine sorte øjeblikke frygter jeg den konsekvens af manglende
fremmøde, at der vil ske endnu mere sammen(ned)lægning, og at vi
ender ud med færre gudstjenester i Egebjerg. Jeg er ikke selv en af
de mest flittige kirkegængere – der er så meget andet, der skal nås,
så jeg skal være den sidste til at ”presse nogen”.
Jeg vil dog alligevel opfordre til, at man ”kigger ind”, synger nogle
gode salmer og får nogle gode ord samt en traditionel oplevelse med
sig fra vores 1000-år gamle kirke. Det er en god start på søndagen.
Opbakningen til vores ugentlige gudstjeneste skal komme fra os alle
i sognet. Husk at tjekke gudstjenestelisten her i KIRKEBLADET på
side 7 eller på www.egebjergkirke.dk
God sommer til alle!
Formand Per Kragh
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Sang, søndagscafé og sensommerhøst…
Sangaften onsdag 25. august kl. 19.30
Vi fortsætter nu vores populære sangaftener, som
grundet Covid-19 har ligget stille meget længe.
Men nu kan vi forhåbentlig igen. Der skal synges
som sædvanlig af ”karsken bælg” af Højskolesangbogen og Salmebogen efter frit indfald.
Det foregår i konfirmandstuen eller i haven, hvis
vejret er til det. Alle sangglade men også mindre
sangglade er meget velkomne.

Endnu en kirkegårdsvandring
Torsdag 2. september kl. 18.30
Efter det store fremmøde den 3. juni og på opfordring går vi endnu tur på vores smukke kirkegård
ledsaget af Iben Larsen. Vi mødes ved kirkegårdslågen kl.18.30 og slutter aftenen med en forfriskning og aftensang.

HØSTGUDSTJENESTE

Henrik Bach, præst i Fårevejle og forfatter til
bogen kommer og fortæller om “KONFRONTATIONSKURS – Tidehverv og den guddommelige
komedie”. Eftermiddagen indledes med en kort
gudstjeneste, hvor Henrik Bach prædiker.

KONFIRMANDER - SE HER:
Indskrivning af nye konfirmander 2022
begynder snart:
• Torsdag den 26. august. Indskrivningen foregår i
præstegården fra kl.16.00 -18.00 og
• Søndag den 29. august efter gudstjenesten
kl.10.30 i kirken
• Konfirmandundervisningen begynder i september
2021. Selve konfirmationen 2022 finder sted
søndag den 24. april 2022.

Søndag 12 september kl. 10.30

Minikonfirmander i september/oktober

fejrer vi, at årets høst forhåbentlig er ved at være
i hus. Efter høstgudstjenesten er der ”høstfest” i
præstegården, hvor traktementet er ristede økologiske pølser mm. Som sædvanlig vil der stå et
spand friske heste, klar til at køre os en tur rundt
i sognet.

Tilmelding til Michael Nissen, mobil 24 24 80 90,
mail: jmn@km.dk eller til Ursula Skou, mobil
29 79 03 12, mail: ursulaskou@mail.com
Tilmelding kan også ske ved høstgudstjenesten
den 12. september. Undervisningen foregår i
ugerne 37 til og med uge 43, dog ikke i efterårsferien. Ugedag og tidspunkt aftaler vi nærmere.

Kniber det med hørelsen?
Gudstjenesten den 19. september kl.14.00 er en
ganske almindelig gudstjeneste med altergang for
alle. Den eneste forskel er, at gudstjenesten også
er tekstet. Efter gudstjenesten er der hyggelig
sammenkomst og kaffe i konfirmandstuen.
Prædikant er hørehæmmet præst Peter Hansen.
Alle er velkomne.

SØNDAGSCAFé

KONFRONTATIONSKURS
Tidehverv og den guddommelige komedie
Søndag den 31. oktober kl. 14.00
Tidehverv blev til i protest mod den sentimentaliserede og mere og mere inderlige og kælne
kristendom, der havde vundet indpas i de første
årtier i det 20-århundrede. Målet, stærkt inspireret af Luther og Kierkegaard, var en kirke, der
koncentrerede sig om forkyndelsen af Evangeliet
frem for at dyrke fromhed og gode gerninger.

Disse herlige 7 konfirmander har glædet sig meeget længe til
at blive konfirmeret. Det bliver de den 4. september kl. 11.00 i
vores kirke i Egebjerg. Stående fra venstre; Katrine Jørgensen,
Cecilie Henriksen, Honey Krag, Maibrith Neumann,
Cornelius Lindemann, Anton Buchardt og Nikolaj Skovsgaard.
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NØRRE ASMINDRUP

www.nrasmindrupkirke.dk
Sognepræst:
Ann Skov Sørensen
Nr. Asmindrup Præstegård
Asmindrupvej 49,
4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 59 32 40 76
Mobil 26 13 59 39
E-mail: anss@km.dk
Graver:
Nadja Petersen
Tlf. 59 36 61 16
E-mail: nras-kgd@pc.dk
Formand:
Jytte Fink
Tlf. 21 74 22 30
E-mail: jytte.fink@gmail.com
Kirkeværge:
Jens Bjarne Sandø Jensen
Tlf. 23 86 42 41
E-mail: hbpka@adr.dk
Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55
E-mail: dhj@km.dk

Menighedsrådsmøder:
Onsdag den 11.08.2021 kl. 19.00
Onsdag den 08.09.2021 kl. 19.00
Onsdag den 13.10.2021 kl. 19.00
MobilePay til
Nørre Asmindrup Kirke:
Bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 15876
Tak for hver eneste bidrag.
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Nyt fra menighedsrådet
Man kunne næsten fristes til at sige, at overskriften her på denne
side i KIRKEBLADET – et tilbagevendende stykke for Nørre Asmindrup
kirkes siders vedkommende, siden sidst i november 2020 har, om
ikke har været en tilsnigelse, så dog en ikke hundrede procent
korrekt overskrift, da der ikke har været meget nyt at berette.
Snarere har alt det vi ikke har kunnet gøre, været det dominerede
tema, og ”nyhederne” har i høj grad begrænset sig til, hvordan vi
kunne tænke os, at kirkens liv kunne blive genoptaget – og udviklet
– fremover. Siden det nye menighedsråd tiltrådte ultimo november
2020, har coronaen kastet lange skygger over kirkelivet, men når vi
ser tilbage på de seneste måneder fra omkring midt på foråret og i
de forgangne sommermåneder i – og i særdeleshed når vi ser frem –
er det tydeligt, at ”Nyt fra menighedsrådet” i stadig højere grad lever
op til sit navn og afspejler de gradvist lysere tider allerede er begyndt,
og som efter alt at dømme venter forude.
Således var den første lidt større begivenhed i Nørre Asmindrup
Kirke i foråret; sangaftenen, Store bededagsaften, den 29. april,
hvor der blev sunget fra Højskolesangbogen. Det var et velbesøgt
arrangement, der var bygget op omkring, at kirkegængerne kunne
komme med forslag til, hvilke sange der skulle synges, og nogle
gange fulgte der en begrundelse med om, hvorfor det netop var den
sang der blev valgt – og hvorfor den betød noget særligt for personen.
Annette Schiøtz og Peter Merlung sang for, mens Arild Bjørn
akkompagnerede, og der blev sunget med fra alle hjørner af kirken.
Det var egentlig meningen, at de varme hveder med kaffe skulle
have afsluttet aftenen, men der blev sunget med stor iver og der
blev lagt en så stor sangglæde for dagen, at hvederne og kaffen i
stedet blev indlagt som en pause efter omkring en times sang.
De varme hveder og kaffen blev indtaget i kirken, hvor der var plads
til at holde den fornødne afstand. Herefter blev der igen sunget godt
og vel en halv times tid.
Det var et på alle måder vellykket arrangement, og den entusiasme
der fra kirkegængernes side blev lagt for dagen, viste tydeligt,
at tiden under coronapandemien måske også har mindet os om,
og understreget over for os, hvor vigtigt og betydningsfuldt det er,
at samles i kirken, til såvel gudstjeneste som til andre arrangementer
og være en del af kirkens fællesskab. Den store tilslutning til arrangementet kunne tyde på, at der er basis for, at sangaftener måske
kunne blive en fast tilbagevendende begivenhed.
Under alle omstændigheder bliver der lejlighed til at deltage i endnu
en af slagsen allerede den 19. august (side side 11) samt fotos fra
Store hvededagsarrangementet :-)
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Luciakor

Også menighedsrådsmøderne ligner næsten sig
selv igen; menighedsrådet mødes atter fysisk –
dog stadigvæk med afstand – og det er igen
muligt at overvære møderne som tilhører.
De tre kommende menighedsrådsmøder finder
sted i konfirmandstuen i præstegården den anden
onsdag i måneden, kl. 19:00-21:00 på følgende
datoer: 11. august, 8. september og 13. oktober.
Formand Jytte Fink

Sangaften 19. august kl. 18-20
Vi mødes i kirken og synger årstidens og alle de
andre sange sammen! Arild Bjørn, Peter Merlung
og Annette Schiøtz står for musikken og i pausen
vil der være mulighed for at købe drikkevarer.

Høstgudstjeneste 19. september kl. 10.30
og efterflg. kirkegårdsvandring
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at
gå rundt på kirkegården og høre lokale fortælle
om dem, der ligger begravet her, og Henrik Pohl
vil præsentere projektet ”Generationernes
stemmer”: Kirkegården med familiegravstederne
har i juni og hen over sommeren har haft besøg af
nulevende familiemedlemmer, der fortæller om de
enkelte gravsteder og det levede liv, som de afdøde
havde i deres tid her på jorden. Ideen er at give
et større og tilgængeligt kendskab til og forståelse
for de mennesker, som engang udgjorde livet i og
omkring Nørre Asmindrup og kirken.
Det er foregået med lydoptagelse ved familiegravstedet, hvor stemmen og historierne kommer fra
et nuværende familiemedlem. Fortællingerne blev
optaget af Henrik Pohl, og de vil efterfølgende
blive tilgængelig via QR-kode i tilknytning til de
enkelte gravsteder, så alle kan lytte med og få et
indblik i det levede liv her i Nørre Asmindrup.
Efterfølgende vil der også være mulighed for at få
lidt at spise og drikke i konfirmandstuen.
Frokosten koster 30 kr. Tilmelding til Ann Skov
Sørensen på mobil 26 13 59 39 eller mail:
anss@km.dk senest 10. september.

Hvis du går i 0.-7. klasse og har lyst til at være
med i årets Luciakor, så skal du allerede NU reservere alle torsdagene i november måned. Vi mødes
i kirken kl. 15.15 -17, hvor vi skal hygge, synge,
snakke, spise boller og drikke saftevand – og øve
til Luciagudstjenesten, der finder sted om eftermiddagen 1. søndag i advent, den 28. november.
Tilmelding til Ann Skov Sørensen senest den
29. oktober. Mobil 26 13 59 39/anss@km.dk

TIRSDAGSKAFFE igen fra 17. august
Nu der igen tirsdagsformiddagskaffe i præstegården
og vi fortsætter i den vante rytme og mødes
tirsdage i ulige uger kl. 09.30-11. Har du lyst til
en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og
vær med. Alle er velkomne!

KONFIRMAND 2022 - indskrivning
søndag 22. august kl. 10.30

Kommende konfirmander og forældre inviteres
hermed til gudstjeneste, indskrivning og informationsmøde. Vi mødes til gudstjeneste i kirken
kl. 10.30. Inden da, skal tilmeldingen foregå via
dette link: https://personregistrering.cpr.dk/
personregistrering/konfirmation
Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag
eftermiddag kl. 14.15-15.45 og begynder 7/9.
Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og
aftenarrangementer. Selve konfirmationen finder
sted den første søndag i maj 2022 – formodentlig
i to eller flere hold, men det kommer der flere oplysninger om. Læs mere om konfirmation på
www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/
konfirmation
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at
kontakte Ann Skov Sørensen på mobil:
26135939/mail: anss@km.dk

ALLEHELGEN søndag 7. nov. kl. 16.30
På denne dag mindes vi vores døde ved at sætte
lys på Nørre Asmindrup Kirkegård. Vi mødes i
kirken til gudstjeneste og herfra bringer vi lys ud.
Derefter samles vi i konfirmandstuen til varm
suppe og samvær.
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Stof til eftertanker…
TRINITATIS
Trinitatis betyder treenighed på latin. Trinitatistiden
begynder søndagen efter Pinse og varer til sidste
søndag før Advent. Trinitatis søndag er en lille,
kirkelig festdag for Treenigheden: Gud Fader, Gud
Søn og Gud Helligånd. Gennem vinterens og forårets mange højtider bliver begivenheder knyttet
til Gud som skaber, som Guds søn og som Helligånd
fejret hver for sig. Trinitatis søndag markeres
enheden af Gud Fader, Søn og Helligånd. Derpå
følger trinitatistiden hen over sommeren og efteråret. Den kaldes kirkens hverdag eller det festløse
halvår. Afhængig af påskens placering er der omkring 25 trinitatissøndage. Trinitatistidens farve er
grøn, der i kirken symboliserer håb og vækst.

PÅ KIRKEVISIT
– ud i den store verden
I en lille havneby i det nordvestlige Island
ligger der en kirke, som både hvad angår
arkitektur og indre kirkekunst giver de fleste
moderne kirkebyggerier baghjul.
Kirken ligger i byen Stykkisholmur, som har
nogenlunde lige så mange indbyggere som
Nørre Asmindrup Sogn (ca. 1100).
Kirken er tegnet af arkitekten Jon Haraldson og blev
indviet i 1990. Den har plads til 300 kirkegængere.
Altermaleriet, som vises herunder, er malet af den
islandske kunstner Kristin Gunnlaugsdottir.
Det har som motiv “Maria med jesusbarnet”.

Kristendom i hverdagen
I trinitatistiden skal de store højtiders budskab slå
rod og vokse til. Søndagenes gudstjenester tematiserer betydningen af Guds skabelse, af Jesus' liv,
død og opstandelse og af Helligåndens nærvær for
mennesker i dag.

Høst- eller skabelsesgudstjeneste
Midt i trinitatistiden kommer Sankt Hans og høsttiden, som traditionelt er blevet fejret med høstgudstjenester. Danmark var tidligere overvejende
et landbrugssamfund. Derfor har høstgudstjenesten haft stor betydning som afslutning på årets
høst. Høstgudstjenesterne fejres stadig, også i
mange bysogne, med høstpyntede kirker.
Her får den mere karakter af en takkegudstjeneste
for naturens gaver. I flere kirker holder man i
stedet for den traditionelle høstgudstjeneste –
en “skabelsesgudstjeneste” i sensommeren.

ODSHERRED SORGGRUPPE

Er du voksen og har du mistet en af dine nærmeste, kan det være godt og livgivende, at tale om din sorg, dine problemer og det, der tynger. Du har mulighed
for at deltage i vores sorggruppe og måske herigennem finde støtte til at komme
videre med dit liv. Møderne foregår i Konfirmandstuen ved Egebjerg Kirke.
Vi er to ledere af gruppen: Du kan kontakte én af os for en samtale:
Psykolog Anne Thomsen, mobil 20 16 48 86
Sognepræst Michael Nissen, mobil 24 24 80 90 eller tlf. 59 32 81 99

V
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