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Det er en hellig stund, et unikt øjeblik, hver eneste gang, vi kom-
mer i berøring med KÆRLIGHEDSBARNET - om det er hos hinan-
den eller vores eget indre eller det fra højeste sted. 
Forskellige ansigter på det ene og samme: KÆRLIGHEDEN. 
Det allermest hellige og sårbare i alt levende og i ethvert menneske.

Den evige fødsel –  altid ny, og for første gang
Med dette billed af Emil Nolde her på forsiden af kirkebladet slår 
vi tonen an til advents- og juletiden. Dette maleri er en del af den 
store altertavle, som hænger på Nolde-museet i Seeböll.                                                       

Kærlighedsbarnet

EMIL NOLDE DEN HELLIGE NAT
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Vig-Nr. Asmindrup sogne

Den består af 9 felter, som hver er en scene fra Kristi liv. Nolde malede den i 1912.
Billedet af julenat - den hellige nat - er som et ikon. Det er ”rent i snittet” og med klare farver, 
som valgmenighedspræst Inger Hjuler Bergeon udtrykker det i en artikel om dette maleri. 
Der er kun de elementer, der skal til for at vise, at det er Jesu fødsel: stjernen, der er så tydelig 
mod den mørke himmel, selvom den egentlig er ret lille; hyrderne, der arbejder sig frem 
mod fødestedet; Josef i hjørnet, i baggrunden; Maria, med åben bluse, som når en kvinde, 
der lige har født, ligger med sin hospitalsskjorte åben for at få luft, for det er udmattende 
at føde, og der skal ammes.
Men udmattelsen har hun åbenbart næsten glemt: for glæden lyser ud af hendes intense 
øjne, og de magre, stærke arme løfter den lille op som et trofæ.      
     
Maria løfter den nyfødte op og lader den lille kigge ned. Så både hun og Josef kan få øjenkon-
takt med den lille. Det er omvendt af næsten alle de ellers kendte Maria-med-barn- billeder. 
For her plejer Maria at se ned på det lille Jesusbarn, der så kigger op på hende – eller ud på 
verden. Og andre gange kigger både Maria og Jesusbarnet ud mod os, ud på verden - for at 
fange vores opmærksomhed, og give os deres nærvær.                  
                                                               
Her løfter Maria sit lille barn op, som i en sejrsrus -  en overvældende glæde – en taknem-
melig ærbødighed. Som et trofæ.  Trofæet ligner bare en lille rød kødklump. Han er lige 
kommet ud med fostervand, fosterfedt og blod på kroppen. Og helt sammenrullet om sig 
selv endnu, som en netop nyfødt er det. Med hænder, ansigtstræk, - ja næsten hele krop-
pen, foldet sammen om sig selv de første par timer efter ankomsten.                                                                              
For Maria er han nu slet ikke nogen lille rød og klumpet tingest: han er det smukkeste, hun 
kan forestille sig. 
                                                                                                                                                       
Maria med barnet er et billede på noget evigt. Som sker hele tiden, - og igen. Og som er en 
almindelighed på den måde, at når der nu fødes et menneske hele tiden, hvert sekund, så 
er det ikke en verdensbegivenhed. OG - det er det så alligevel. Hver gang.                                                                                                           
 
Hver evig eneste gang en mor kan puste udmattet ud og løfte en lille klumpet nyfødt i sine 
arme. Og se ham eller hende ind i øjnene. Og far ser med. Og uanset hvordan sådan en lille 
sammenrullet én ser ud, så er det det smukkeste, en far og en mor kan se for deres øjne. Det 
er det evige mirakel: at hver gang er det første gang. Første kontakt med et lille nyt væsen.

Guds ankomst i menneske-hjerter
Ikke alle får en glædesfyldt start på livet. Ikke alle bliver set på med ømhed, stolthed og 
taknemmelighed. Ikke alle føler sig elsket, værdsat – eller forstår, hvorfor udfordringerne 
måske skal være så voldsomme.
 
Uanset uligheder eller kampe, så kan den kærlighed, der er indpodet i ethvert menneske 
og som vi er skabt af og i fra højeste sted, ALDRIG gøres til intet. 
Skulle man benytte et billedsprog fra det 17.århundrede og sige noget om jul, så ville man 
sige, at sådan er Guds ankomst.
  
Gud lader sig føde i vores hjerte, hvert eneste nu; igen og igen, - og altid nyt. 
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Vig-Nr. Asmindrup sogne

Tro er som fødes Guds ord i menneskets hjerte, som en ufærdig, men smuk skikkelse, der 
vokser i sit eget tempo. En evig fødsel, men altid ny, altid som var det første gang. Fordi det 
er på en ny måde, gang på gang.      
                                                                                                    
Glædelig jul ! 

Så er Nr. Asmindrup og Vig menighedsråd kommet igennem opstillingsmøderne og har 
fået de kandidater der var brug for og det er begge sogne meget tilfredse med. Der er ikke 
indkommet andre lister, så den 8. november er det en kendsgerning at de opstillede kan-
didater er valgt. To menighedsråd der trækker i arbejdstøjet den 1. søndag i advent, den 27. 
november, vi glæder os meget til at møde de udfordringer der kommer.
Som et nyt tiltag for vores 2 sognes menighedsråd, er det jo besluttet at vi afvikler fællesmø-
der 2 gange om året, et i foråret og et i efteråret. Nr. Asmindrup lagde ud med fællesmødet 
og den 18. oktober var det så Vig Menighedsråd der havde teten.

Vi havde valgt at invitere de nyvalgte kandidater med så de kunne få en indsigt i hvad der 
sker i menighederne og samtidig præsentere dem for hvilke opgaver der skal løses i et 
menighedsråd. Nu er der lidt tid til at tænke over hvilken post man kunne have lyst til at 
beklæde. Alle sidder med spændende kompetencer og en masse viden, som kan være til 
stor gavn for et menighedsråd. Herefter stod der gullasch på menuen.

Efter middagen diskuterede vi kirkeblad og hjemmeside. Vi vil gerne have en fælles hjem-
meside med en rød tråd til kirkebladet. Det kirkeblad som er kendt på nuværende tidspunkt 
skal ændres og det er oplagt at tage fat på nu hvor Egebjerg Sogn har valgt at trække sig fra 
det hidtidige samarbejde omkring vores fælles kirkeblad.

Vi skal nu finde ud af hvordan vi bedst kan kommunikere med menighederne i de to sogne, 
det bliver en spændende debat og et arbejde som I kommer til at hører mere om.
Næste fællesmøde er 4. april 2017 i Nr. Asmindrup.

Det er dejligt at kunne oplyse om, at vores organist Vibeke B. Aggeboe er vendt tilbage til 
arbejdet efter sit fravær. Tak til Arild Bjørn for at have udfyldt tjenesterne. Jeg vil også takke 
de kirkesangere der har været på gennem længere tid, det har været en stor hjælp for kirken.

Her på mit indlægs afslutning har vi modtaget 297.500 kr. fra Trafikstyrelsens tilgænge-
lighedspulje til hjælp til vores nye handicaprampe ved Vig præstegård. Det er vi meget 
taknemmelige for og glæder os til at komme i gang med etableringen.

Samtidig har vi igen i år modtaget penge til julehjælp fra Vig Kræmmer- og tuskemarked. 
Tusinde tak.
   
Med ønsker om en smuk vinter, vil jeg slutte.
Bedste hilsner
Ann West
Formand for Vig Menighedsråd. 

Vig-Nr. Asmindrup pastorat
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Vig Sogn

Peace&Love
Jazzkoncert 
Vig kirke søndag 
d. 5. februar kl. 15.00.
 
Lars Johnsen: bas og guitar, 
Carsten Landors: trommer, 
Vibeke B. Aggeboe: piano 
og vocal. 

Fri entré.

Ny flot midtergang med slotsgrus 
på Vigs nordre kirkegård.

Dåbs-æble-træ i Vig kirke indvies 
ved gudstjenesten 2. søndag i advent 
d. 4. december kl. 10.30. 
Kunstneren er Jokum Lind Jensen, 
www.kunstsmed.dk 

DETTE FOTO ER FRA LYNÆS KIRKE VED HUNDESTED

Nu i adventstiden får vi installeret ny 
belysning i Vig kirke.
Og også højtaler-anlægget er vi i disse 
dage i gang med at få forbedret. 
Især teleslyngen har voldt problemer, 
da mange af de nye høreapparater ikke 
har den funktion indbygget mere.

VIBEKE B. AGGEBOE
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Vig Sogn

Juleafslutningerne finder sted i Vig kirke:
Tirsdag d. 20. kl. 10 for børnehaverne samt for alle elever fra Vig skole kl. 11.30. 
Onsdag d. 21. kl. 10 for Ulstrup efterskole i Vig kirke.
Torsdag d. 22. kl. 9.30 for alle dagplejebørnene.

Og som noget ganske nyt: torsdag d. 22. december arrangerer Ann Skov og jeg - samt begge 
kirkers personale - en festlig julegudstjeneste i Vig kirke kl. 11 for Baeshøjgård samt alle i 
den tredje alder fra nær som fjern, der har tid og lyst. 

Øvrige gudstjenester på Baeshøjgård: 24. december kl. 11 samt hhv. d. 3. januar og 22. 
februar kl. 15. 

Offentligt menighedsråds møder i Vig præstegård: 17. januar samt 21. februar – fra kl. 19. 
Dagsorden og referat kan rekvireres via præstesekretær Doris Hjort Jacobsen: dhj@km.dk  

Onsdage med fællessang omkring flygelet i Vig kirke bliver d. 18. januar samt 15. februar 
– fra kl. 15.30-17.30.

Fælles konfirmand gospel weekend for alle konfirmanderne fra Odden, Lumsås, Højby, 
Nykøbing, Egebjerg, Nr. Asmindrup og Vig d. 21. og 22. januar. Vi runder af med fælles gospel 
gudstjeneste d. 22. januar kl. 11 i Vig kirke.
 
Minikonfirmand-undervisningen begynder d. 25. januar kl. 14.30 i Vig præstegård.

Torsdag d. 1. december har vi Torsdagstræf-juleafslutning med julefrokost og masser af 
herlig underholdning i Vig præstegård kl. 12. Pris 65 kr. – tilmelding til Vig præstegård via 
telefon: 5931 5126.
 
Den nye Torsdagstræf-sæson begynder torsdag d. 26. januar kl. 9.30-11.30, og vi lægger ud 
med sang og toner, der vil få præstegården og os alle til at svinge i takt.

Forårets datoer bliver derefter: 9. og 23. februar, 9. marts, 6. april samt udflugt d. 27. april.

Onsdag d. 1. marts koncert kl. 19 i Vig kirke: "Livsfortællinger med sange fra glemmebo-
gen" ved Per Larsen og Pete Repeat. Fri entré.

Kalender

TAG TID TIL AT VÆRE STILLE.
STANDS OP, VÆR STILLE, OG NYD 
FREDEN I GUDS NÆRVÆR.

Glædelig advent og højtid, ønsker jeg 
jer alle.
  
Må også det nye kirkeår og 2017 bringe 
taknemmelighed for alt det, vi får lov 
at dele af godt med hinanden.
Annette–præst.

På samme måde skal I 
skinne for alle mennesker.
Så kan de se de gode ting I 
gør, og takke jeres far, som 
er i himlen.

 
Det ny Testamente
Matthæus kapital 5, 16.
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Jul og nytår i Nr. Asmindrup Kirke 
Juleaften har vi gudstjeneste kl. 14 og 15.30. Ved begge gudstjenester deltager Jeppe 
Lindberg Nielsen, solotrompetist i det Kongelige Kapel.
Jeppe Lindberg Nielsen (f.1990) startede med at spille trompet som 5-årig hos Børge Ras-
mussen på Musikkolen i Holbæk og blev som 8-årig også medlem af Holbæk Garden. 
Jeppe studerede fra 2008-2012 på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus med prof. 
Kristian Steenstrup og Martin Schuster som lærere. I 
2011 var Jeppe udvekslingsstuderende på Hochschule 
für Musik, Karlsruhe hos den berømte trompetist Rein-
hold Friedrich. Fra 2013-2015 færdiggjorde Jeppe sin 
kandidatuddannelse som trompetist på Det Konge-
lige Danske Musikkonservatorium i København med 
Nikolaj Viltoft og Jonas Wiik som lærere. Jeppe har haft 
længerevarende kontraktansættelser i Aarhus Symfo-
niorkester, Prinsens Musikkorps, Det Kongelige Kapel 
og DR Symfoniorkestret. Fra januar 2016 er Jeppe ansat 
som solotrompetist i Det Kongelige Kapel med et års 
prøvetid på pladsen.

Juledag har vi gudstjeneste kl. 10.30 og her deltager fløjtenist Isabella Hübener. Isa-
bella er uddannet ved Det kongelige Danske Musikkonservatorium og Royal Conserva-
toire of Scotland, har vundet BBC Concerto Competition Skotland og har studeret under 
Michael Parloff i New York.
Isabella bor nu i København og spiller bl.a. i  Aalborg Symfoniorkester, Lege- Symfonior-
kester og The Royal Opera Orchestra.  Hun optræder jævnligt med DR Symfoniorkestret, 
Copenhagen Phil, Aarhus Symfoniorkester og Helsingborg Symfoniorkester.
Sammen med Sofie Elkjær Jensen danner hun InDuo, en performance-duo for fløjte og 
sopran - en af de eneste etablerede fløjte og sopran ensembler i verden.

2. juledag har vi fælles gudstjeneste med Vig i Vig kirke.

Nytårsdag er der gudstjeneste kl. 16 og efter gudstjenesten vil der være lejlighed til at 
ønske hinanden godt nytår over et glas i våbenhuset.

Julekrybber
Julen nærmer sig og også i år vil julekrybber lavet af børnene på Nr. Asmindrup Friskole 
pynte i kirken i december måned.

Lysandagt d. 26. nov. kl. 17 
I samarbejde med Sct. Georgsgilderne, Nykøbing Sj. og 
kunstneren Bente Plougmand holder vi andagt inspireret 
af jul, lys og stjerner. 
Bente Plougmands stjerneinstallation vil være at se i kirken 
i december og januar.

Nr. Asmindrup Sogn
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Nr. Asmindrup Sogn

Menigheds-
rådsmøder:
3.1.2017
7.2.2017
7.3.2017
Møderne er offentlige 
og alle er velkomne!

Nyt Menighedsråd 
Nyt menighedsråd tiltrådt med kirkeårets begyndelse 1. søndag i 
advent, d. 27.11.2016.

Det nye menighedsråd har konstitueret sig og ser således ud:
Michael Hjortsø - Formand , Egon Ib Nielsen - næstformand og kontaktperson
Torben Stolshøj - kasserer, Peter Merlung - kirkeværge
Marie Louise Groot - sekretær , Vagn Andersen - fmd. for præstegårdsudvalget,
 Ann Skov Sørensen, Stig Lenler - suppleant, Eva Jensen - suppleant
Følgende udvalg er nedsat:
Kirkegårdsudvalg: Michael Hjortsø, Peter Merlung, Ann Skov Sørensen
Præstegårdsudvalg: Michael Hjortsø, Vagn Andersen, Eva Jensen, 
Stig Lenler, Ann Skov Sørensen
Aktivitetsudvalg: Marie Louise Groot, Eva Jensen, Ann Skov Sørensen

Luciagudstjeneste d. 11. dec. kl. 16 
Traditionen tro og i samarbejde med Nr. Asmindrup Friskole 
er der Luciagudstjeneste med optog og optræden af minikon-
firmander og andre børn fra 0.-6. klasse.
Der er lagt op til en festlig og stemningsfyldt gudstjeneste med 
masser af lys og julesang!

Kirkehøjskole i Nr. Asmindrup 
D. 4. februar 2017 kl. 14-17
Ensomhed er kommet højt på dagsordenen i Danmark. Mere 
end 200.000 danskere føler sig ofte ensomme. Det har store 
følger for ens selvværd og mentale sundhed at være ensom. 
Rigtig mange foreninger og ildsjæle er gået ind i kampen for at 
bekæmpe ensomhed i Danmark. Og Folkekirken er også med. I 
Roskilde Stift har vi i de sidste par år arbejdet med, hvad kirken 
kan gøre for de ensomme. Oplægget vil fortælle om de initiativer 
der er gjort, og nye der er på vej. Og i fællesskab skal vi tale om, 
hvad kirkerne kan gøre i netop vores område.  
 
Oplæg ved Connie Yilmaz Jantzen, Leder af Center for Diakoni og 
Ledelse på Filadelfia og medlem af Roskilde Stifts Diakoniudvalg.

Fastelavn d. 26. februar kl. 10.30 
Igen i år holder vi fastelavnsfest i samarbejde med Nr. Asmin-
drups land- og bylaug!
Vi begynder med en gudstjeneste i kirken kl. 10.30 og fortsætter 
med at slå katten af tønden, kåre kattekonger og -dronninger og 
spise sandwich, slik og fastelavnsboller i præstegården.
Mød op udklædt og med godt humør!

Tirsdagskaffe:
På tirsdage i ulige uger 
er der formiddagskaffe i 
præstegården kl. 9.30-11 
Har du lyst til en hyggelig 
snak over en kop kaffe, 
så mød op og vær med.
Alle er velkomne!

Julehjælp:
Nu er det igen tid hvor Lions 
Odsherred gerne vil hjælpe 
nogle af de svagt stillede fa-
milier i Odsherred.
Siden julen 2004 har Lions 
Odsherred uddelt jule-
kurve til familier i Odsher-
red, som et bidrag til, at 
flere svært stillede familier 
kunne få en god og rar jule-
aften. Julekurvene indehol-
der mad og lidt godt til en 
juleaften.
Har I brug for en julekurv 
kan ansøgning herom 
fremsendes til Sognepræst 
Ann Skov Sørensen enten 
på mail: ANSS@km.dk eller 
pr brev: Asmindrupvej 49, 
4572 Nr. Asmindrup.

Man skal ikke bare for-
dømme mørket, men 
tænde et lys! 

(PETER AG)



Adresser

DATO    NR. ASMINDRUP VIG 

Gudstjenester

Besøg på sygehuset
Kontakt venligst din sognepræst. 

Kirkebiler
De to sognes kirkebil kører til samtlige gudstjenester, andagter, koncerter samt arrangerede møder, også 
på tværs af sognegrænserne. Egenbetaling pr. gang pr. person: kr. 20. 
Kirkebilen bestilles senest dagen før via Klint Taxi, tlf. 40 21 09 35.

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

Vig Sogn
Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig, 
tlf. 59 31 51 26. 
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.

Praktisk information Kirkebladet

4. DECEMBER 2. SØNDAG I ADVENT  10.30 AB

11. DECEMBER 3. SØNDAG I ADVENT 15.00 AS - LUCIA

18. DECEMBER 4. SØNDAG I ADVENT  10.30 AB 1)

22. DECEMBER TORSDAG  11.00 AS/AB 2)

24. DECEMBER JULEAFTEN 14.00 OG 15.30 AS 14.00 OG 15.30 AB

25. DECEMBER JULEDAG 10.30 AS 10.30 AB

26. DECEMBER 2. JULEDAG  10.30 AS/AB

31. DECEMBER NYTÅRSAFTENSDAG  14.30 AB

1. JANUAR NYTÅRSDAG 16.00 AS

8. JANUAR 1. SØNDAG EFTER H3K  10.30 AB

15. JANUAR 2. SØNDAG EFTER H3K 10.30 AB

22. JANUAR 3. SØNDAG EFTER H3K FÆLLES KONFIRMAND GOSPEL GUDSTJ. I VIG KIRKE KL. 11.00

29. JANUAR 4. SØNDAG EFTER H3K  10.30 AB

5. FEBRUAR SIDSTE S. EFTER H3K 10.30 AB 15.00 KONCERT

12. FEBRUAR SEPTUAGESIMA  10.30 AB

19. FEBRUAR SEKSAGESIMA 10.30 AB

26. FEBRUAR FASTELAVN 10.30 AS

1. MARTS ONSDAG  19.00 KONCERT

1) Christmas carols
2) For Baeshøjgård samt alle i den tredje alder.

Præstesekretær for både Vig og Nr. Asmindrup sogne: Doris Hjort Jacobsen træffes via dhj@km.dk 

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: Michael Hjortsø, Annebjergvej 1, 4572 Nr. 
Asmindrup,  tlf. 21 51 41 61. Mail: michjo@medset.dk 
Kirkeværge: Peter Merlung, Søvang 8, Klint, 4500 
Nykøbing Sj., tlf. 40 61 04 31.  Mail: merlung@gmail.com


