
1

VIG KIRKE

NR. ASMINDRUP KIRKE

EGEBJERG KIRKE

SOGNEPRÆST MICHAEL NISSEN · EGEBJERG KIRKE

M
A

R
T

S 
· A

P
R

IL
 · 

M
A

J 
· N

U
M

M
E

R
 2

 · 
 3

4 
Å

R
G

A
N

G
  

FORTSÆTTES SIDE 2

s. s. 26

MICHAEJL NISSEN

Vi er på vej
Det er vi i øvrigt altid.
På vej.
Det er kirken også.
Vi er pt. på vej mod påske 
og påskens budskab, som 
vil fortælle os,  dig og mig, 
om Jesu indtog i Jerusalem, 
om nadverens indstiftelse 
og om Jesu lidelsesfyldte 
korsfæstelse og død lang-
fredag. 

En ting til vil blive fortalt 
os i den snart kommende 
tid.

Noget meget afgørende 
endda, nemlig det under-
lige rygte, at Kristus er 
opstået  fra de døde. 

Et rygte som allerede 
dengang vakte opstan-
delse!

Fasten
Vi er i fastetiden, vi er på 
vej og teksterne, der prædi-
kes over undervejs i fasteti-
den, handler alle om noget, 
vi  kender til.

Nemlig menneskelivet. 
D.v.s. de handler om dit 
og mit liv, som nu er på vej 
mod påske.

Det liv, hvor tro og håb 
ofte må kæmpe med vantro 
og tvivl.

Det liv, hvor kærlighed 
og mening, ofte må se sig 

nedkæmpet af ondskaben 
og det meningsløse.

Det liv, hvor sandhed og 
løgn bestandig kæmper om 
pladsen. 

Det liv, som  altid står 
overfor døden, en altid 
tilsyneladende sikker mod-
stander.

Digteren
Martin A Hansen, en af vore 
helt store danske digtere, 
han blev i sin tid kaldt for 
fastetidens store digter.

Det  blev han kaldt,  
fordi han i sine romaner 
og noveller ikke kan lade 
være med at kredse om det 
spændingsfelt, jeg lige har 
nævnt.

I novellen Martsnat sæt-
ter Martin  A. Hansen f.eks. 
døden og det meningsløse 
overfor opstandelsen.
Handlingen er den, at en 

25 år
i Nr. Asmindrup 
Menighedsråd 

Tre aftner 
med 
kærligheden
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søn kaldes hjem til sin fars 
dødsleje, men han kom-
mer for sent. 

Faren er allerede død, da 
han når frem, og Martin A. 
Hansen beskriver så den 
nat,  sønnen tilbringer i 
kammeret hos sin døde far.     

Som Martin A. Hansen 
skriver det:”Kertelysene 
blafrer i kammeret, men 
foråret ude er så småt på 
vej; jorden er ved at være 
tjenlig til at blive tilsået, og 
gæssene trækker hen over 
huset.”

Der er denne forunder-
lige martsfornemmelse af 
forventning om livsforny-
else.

Men inde i kammeret, 
inde i kammeret der ligger 
faren i sin kiste, og denne 
kendsgerning formår løftet 
fra naturen ikke at ændre.

Faren er død, han er ikke 
længere til at nå, som han 
ligger der kold, hvid og stiv.  

Meningsløsheden vælder 
derfor ind over sønnen, 
en meningsløshed  der får 
ham til at spørge:

Er det, er døden, er det 
alt?

Er det den evige sandhed 
om mennesket ?

Som han står der og 
tænker, går det op for ham, 
at han på en ejendommelig 
måde har ladet sin viden, 
sine nøgterne kundskaber 
blive udenfor kammeret.

Han er, som Martin A 
Hansen skriver det, pludse-
lig ansvarlig uvidende.
Men med denne uviden-
hed i behold er det, at han 
denne martsnat kan lytte 
sig til et svar.

I slag
Novellen slutter med, at 
sønnen hører stueuret, der 
falder i slag: 

”Ja, tænker han, først skal 
klokkerne ringe i jorden, så 

Ordet fra præsten

skal de ringe op.
Påske.  Han er opstan-

den.”
Og mens han tænker 

sådan, hører han gåsetræk-
ket hen over huset. 

Og det er igen, som om 
hans far står der, som han 
har gjort det så tit, og siger.

”Det var gæs, - og de går 
norden ud.”

Så nærmer tiden sig!
Vi  er på vej mod livets for-
nyelse og opstandelse, som 
Martin A. Hansen skriver 
det.

Vi nærmer os forår og 
påske med livets fornyelse 
og opstandelse.

Og opstandelse betyder, 
at Gud er til.

At Gud er til i Jesu navn 
betyder, at der altid er en 
ny mulighed  i dit og mit 
liv også der, hvor vi ingen 
muligheder ser.
                                                                                        

                       MICHAEL NISSEN

Fællesarrangement

Egebjerg og Vig Sogne vil 
i løbet af foråret med tre 
foredrag sætte fokus på  
kærligheden og dens betin-
gelser i hverdagslivet. 
»På vilde træer er blom-

sterne vellugtende, på 
tamme træer frugterne« 
siger et gammelt ordsprog. 

Ellers er kirken mest med 
på festdagen, når kærlig-
heden besegles i fest og 

Præsterne i Odsherred har 
arrangeret fælles tur til Vig 
Bio. Niels Arden Oplevs »To 
Verdener« - om Jehoves Vid-
ner - kan lørdag d. 18. april  
ses i  Vig Bio kl. 14.

Der bliver sørget for bus-
kørsel for dem, der kommer 
længere vejs fra. Kaffe og 
kage efter filmen samt fore-
drag med tid til spørgsmål. 
Hjemkørsel kl. ca. 17.45. 

glæde. Med de tre foredrag 
ønsker vi at give rum for 
overvejelser om, hvordan 
vi kan forholde os mere be-
vidst og dermed klogere til 
kærligheden i hverdagen, 
og måske få øjnene op for, 
at ikke kun blomsterne, 
men også frugterne kan 
nydes. 

Foredragene holdes ons-
dag den 4. marts i Egebjerg, 
tirsdag den 24. marts i Vig 
og  mandag den 20. april i 
Egebjerg.

Entré pr. aften kr. 35,-

Fælles 
biograftur

Tre aftner med  
kærligheden
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Det sker

MARTS

04.03 KL. 19.30:
FÆLLESAFTEN OM 
KÆRLIGHED I EGEBJERG 
PRÆSTEGÅRD

05.03 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF I VIG 
PRÆSTEGÅRD

09.03 FRA KL. 8.00-14.30:
KONFIRMAND TEMADAG I 
VIG PRÆSTEGÅRD 

18.03  KL. 19.00:
OFFENTLIGT 
MENIGHEDSRÅDSMØDE I 
VIG PRÆSTEGÅRD

19.03 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF I VIG 
PRÆSTEGÅRD

24.03 kl. 19.30:
FÆLLESAFTEN OM 
KÆRLIGHED I VIG 
PRÆSTEGÅRD

28.03 FRA KL. 10.00:
GOSPEL DAG
ODDEN KIRKE
MED AFSLUTTENDE 
KONCERT KL. 19.30

APRIL

02.04 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF I VIG 
PRÆSTEGÅRD

09.04 KL. 19.30:
AFTEN GUDSTJENESTE 
M./ ODSHERRED SANGKOR

15.04  KL. 19.00:
OFFENTLIGT 
MENIGHEDSRÅDSMØDE I 
VIG PRÆSTEGÅRD

16.04 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF I VIG 
PRÆSTEGÅRD

18.04. KL. 14:
VIG BIO: »TO VERDENER«

20.04 KL. 19.30:

FÆLLESAFTEN OM 
KÆRLIGHED I EGEBJERG 
PRÆSTEGÅRD

30.04 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF I VIG 
PRÆSTEGÅRD

MAJ

05.05 KL. 12.45:
MINIKONFIRMANDUNDER-
VISNING I VIG PRÆSTEGÅRD

08.05 KL. 11.00:
KONFIRMATION I 
VIG KIRKE - 7. A

13.05 KL. 19.00:
OFFENTLIGT 
MENIGHEDSRÅDSMØDE I 
VIG PRÆSTEGÅRD

14.05 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF - UDFLUGT 
TIL LAMMEFJORDEN

21.05 KL. 11.00:
KONFIRMATION I 
VIG KIRKE - 7. B

JUNI

01.06 KL. 11.00:
MEDITATIV 
MUSIKGUDSTJENESTE
M./ HARPESPIL

» Kærlighedens 4 årstider«  
i Vig Præstegård tirsdag d. 
24. marts kl. 19.30.

De fleste af os fik kærlig-
heden at føle allerede som 
nyfødte. Senere dukkede 
forelskelsen op i utallige 
variationer. I sølvbryllups-
alderen er kærlighedslivet 
måske blevet voksent. 
Hvordan ytrer det sig ? 
Senior livet er sandelig 
heller ikke uinteressant 
for Gud Amor, også kaldet 
Eros. De aldrende forhold 
skal vi alle værne om, de 
bliver måske med tiden 
dybere og mere inderlige, 
men også mere sårbare, 
ensomheden truer. Denne 
kan håndteres så forskel-
ligt. Nogle har mod på et 
nyt forhold, men hvordan? 
Og hvad siger de voksne 
børn?

Denne aften er ved Runa 
J. Kähler, cand. mag og 
forfatter til flere bøger med 
kærligheden som tema.
 

Kærligheden
i
hverdagen

Rom. 8,39: 

»Intet kan skil-
le os fra Guds 
kærlighed i 
Kristus Jesus, 
vor Herre«.



4 5

Vig Sogn

Det er svært at vælge ynd-
lingssalme!

Først tænkte jeg, at det 
må være en af Johannes Jo-
hansens prægtige salmer.

Han har betydet så meget 
for mig, lige siden han i 
min ungdom havde en fast 
spalte i Jyllandsposten.

Men en anden salme: 
»Befal du dine veje og al 
din hjertesorg til hans 
trofaste pleje, som bor i 
himlens borg« må alligevel 
være den vigtigste. Den har 
lydt i mit sind, når jeg var 
helt alene og ikke kunne 
se udvej. Hver gang har jeg 
erfaret, at jeg blev båret 
igennem og at hvert ord 
holder.

Den er skrevet af den 
tyske præst Paul Gerhardt 

Befal du dine veje

i 1653. Han var 46 år, da 
den blev til. Han havde 
da gennemlevet tredive-
årskrigens rædsler, hvor 
hans lille sogn med 300 
husstande var så ødelagt, 
at kun 45 huse stod tilbage, 
og han selv havde mistet 

4 af sine 5 børn. Alligevel 
taber han ikke troen på 
Gud og minder om, »at han 
kan vejen finde, hvorpå 
din fod kan gå«. Det er også 
godt at huske nu så mange 
år efter, hvor vi oplever, at 
stærke verdslige kræfter 
vil ødelægge vores gode 
samfund. Det er stadig 
karske ord som trøster, og 
vi kan fortrøstningsfuldt 
synge den. Vers 5 husker os 
på, at alt ondt kun har sin 
tid. Gud har det sidste ord 
- heldigvis!

Stafetten gives hermed 
videre til Grethe Stæhr, 
Højby. Hun tænder lys for 
så mange i denne kolde 
tid!

KAREN CRONE POULSEN, NR. 
ASMINDRUP.

At be´ for et andet men-
neske kaldes forbøn. Det 
er dejligt, at så mange har 
taget imod dette seneste 
nye tilbud i Vig Kirke. Hvis 
du også kunne tænke dig 
forbøn, da kontakt mig via 
telefon eller mail, så aftaler 
vi dag og tidspunkt, hvor vi 
kan mødes - blot du og jeg.... 
og GUD.  Det vil foregå per-
sonligt med en indledende 
samtale, derpå en guided 
bøn - som jeg leder og hvor 
jeg også gør brug af sang - og 
til sidst forbøn i stilhed. 

At blive 
bedt for

KAREN CRONE POULSEN
 TIDL. LEDER AF LITTERATURHOLD 

UNDER LOF, RØRVIG

Tak: De udtryksfulde malerier »VI I HAM OG HAN I OS«, 
som for tiden er udstillet i våbenhuset, er med til at åbne 
sindet og sanserne. Tak til Kim F. Espersen (billedet) fordi 
du vil dele ´din rejse` med os.
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Vig Sogn

Nyt fra menighedsrådet

Vig menighedsråd har kon-
stitueret sig på følgende 
måde.

 
Sonja Asbjørn, formand.

Henrik Lundsgaard, 
næstformand og intern kas-
serer. Karen Anne Olsen, 
kontaktperson. Tine Kri-
stoffersen, sekretær. Aase 
Bering Andersen, formand 
for kirke-  og  kirkegårds-
udvalget. Aase Fjeldsø, 
formand for præstegårds-
udvalget. Winnie Nielsen.

Uden for menighedsrådet 
er valgt Birgit Nielsen (Bibi) 
som kirkeværge.

 
Som ny menighedsråds-
formand i Vig, vil jeg takke 
for tilliden. Jeg glæder mig 
til endnu en periode med 
mange udfordringer og nye 
opgaver for Vig Kirke og 
Sogn.

                  VENLIG HILSEN
SONJA ASBJØRN,

MENIGHEDSRÅDSFORMAND, VIG

Et frodigt og nyskabende 
forår, ønskes I alle!

ANNETTE BERG, SOGNE-
PRÆST, VIG 

Lørdag d. 28. marts 2009 
kommer Odden kirke til at 
genlyde af gospelmusik. 
Endnu engang er Vig og 
Odden Sogne gået sam-
men om at arrangere en 
gospeldag, hvor korleder 
Erik Olsen giver alle inte-
resserede mulighed for 
at synge livsbekræftende 
gospelmusik. 

Dagen starter kl. 10 med 
en let introduktion, og 
derefter går alle deltagere 
i gang med at synge. Der 
kræves ingen forudsætnin-
ger, blot at man har mod og 
lyst til at give sig i kast med 
det.

Der synges dagen igen-
nem, kun afbrudt af spise 
- og kaffepauser. 

Kl. 19. 30 samme aften 
kommer Erik Olsens faste 

Gospeldag for alle

kor ’Faith’ og giver koncert 
i kirken, og ved denne 
koncert bliver der lejlighed 

for dagens deltagere til at 
give smagsprøver på det, 
de har lært.

Kirkerne sørger for god 
forplejning dagen igen-
nem. Der vil være frokost 
og aftensmad til alle delta-
gere, så man ud over at få 
musikalsk oplevelse også 
får masser af godt samvær 
med i købet. Det koster 150 
kr. at deltage, og beløbet 
dækker undervisning og 
forplejning.

Tilmelding kan ske 
til sognepræst Camilla 
Munch på tlf. 5932 6296/ 
camu@km.dk eller An-
nette Berg tlf. 5931 5126/ 
annb@km.dk inden d. 25. 
marts.

Der er en entré ved go-
spelkoncerten med ’Faith’ 
på 50 kr. Dog ikke for delta-
gere i gospeldagen.
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MARTS

03.03 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

15.03 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I 
PRÆSTEGÅRDEN

26.03 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

APRIL

07.04 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

09.04 KL. 19.30:
GUDSTJENESTE
LARS AABO MEDVIRKER PÅ 
KLARINET 

12.10  KL. 10.00:
GUDSTJENESTE
TROMPETIST ERLING 
SKOVDAL MEDVIRKER

16.04 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

MAJ

03.05 KL. 10.00:
KONFIRMATION

05.03 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

10.05 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I 
PRÆSTEGÅRDEN

Det sker

Eva Jensen, der netop er 
genvalgt til menighedsrå-
det, har nu været medlem 
af  Nr. Asmindrup Menig-
hedsråd i sammenlagt 25 
år, men hendes færden i og 
omkring kirken og præste-
gården går endnu længere 
tilbage. I denne samtale 
med sognepræsten fortæl-
ler hun om de mange år.

- Din første plads var hos 
Edvard og Paula Lyse.

- Ja, allerede mens jeg gik 
til præst hjalp jeg af og til  
med at passe børnene:

Niels, Ingrid og tvillin-
gerne Ejner og Hans. De var 
i alderen fra 6 til knap et år.

Da jeg gik ud af skolen 
blev jeg ung pige hos præ-
stefamilien.

- Hvordan var det?
- Det var en god plads. Jeg 

var meget glad for at være 
hos familien Lyse. 

Jeg blev behandlet som et 
medlem af familien. 

Min primære opgave var 
at passe børnene, men jeg 
hjalp også til i husholdnin-
gen. 

Der kom mange men-
nesker. Og livet bar ikke 
mindst præg af pastor Ly-
ses gode humør og pudsige 
og morsomme indfald og 
fru Lyses venlige og lige-
fremme væremåde.

Om morgen blev jeg 
vækket af  pastor Lyse, der 

kaldte nede fra gangen.
Eva, Eva, toilettet bræn-

der, nøglen sidder ind-
vendig kun hullet er til at 
redde.

Da pastor Lyse fik em-
bede i Ll. Heddinge på 
Stevns, bad de mig om at 
flytte med. Jeg fortsatte 
med at passe børnene og 
hjalp også pastor Lyse med 
at fiske. 

Grisen fik nyt navn
En af gårdmændene i Nr. 
Asmindrup forærede fami-
lien Lyse en pattegris. Den 
fik navnet Mathis. Den fik 
lov til at løbe frit over hele 
huset og  i haven, indtil 
den dag, den  begyndte at 
»grave« på kirkegården. Så 
var det slut med friheden. 
Den kom i  grisesti. Mathis 
skulle naturligvis også med 
til Stevns. Den blev bundet 
fast på taget af førerhuset 
på vognmand Valdemar Jo-
hansens flyttevogn og skreg 
hele vejen.

Da det var på tale, at Ma-
this skulle slagtes, nægtede 
både børnene og jeg at 
spise Mathis. Pastor Lyse 
var idérig, så han byttede 
Mathis med en anden gris 
hos en af gårdmændene. 
Og det var i forbindelse 
med den byttehandel, at 
Mathis blev til Martine, 
nemlig da den skulle fare. 

25 år i Nr. Asmindrup 
Menighedsråd 

Joh. 11,25: 

Jesus siger: »Jeg 
er opstandelsen 
og livet«
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Nr. Asmindrup Sogn

påtage sig den opgave. Den 
ville jeg ikke have været 
foruden.

- Menighedsplejen? 
- I min sidste periode har 

jeg været med i Menigheds-
plejen og dens arbejde 
med bl.a. julehjælp og 
uddeling af blomster rundt 
omkring i sognet. Og det er 
anledning til at få talt med 
mennesker, jeg har kendt 
siden barndommens dage

---

Menighedsrådet og sog-
nepræsten siger Eva tak 
for den store indsats, hun 
har ydet gennem de 25 år 
til glæde og gavn for livet i 
kirke og præstegård.

Og da Martine havde faret, 
bad pastor Lyse mig om 
at købe wienerbrød hos 
bageren, som vi skulle 
have med til barsels besøg 
hos Martine . Vi troede, vi 
skulle spise det. Men vi fik 
en lang næse. For pastor 
Lyse gav Martine det i bar-
selsgave. 

Kedeligt var det aldrig  
Pastor Lyse lovede at vie 

mig, men på den betingel-
se, at manden skulle hedde 
Adam. Gift blev jeg, men 
ikke af pastor Lyse.

Jeg holdt meget af famili-
en. Det er en tid jeg mindes 
med glæde og taknemme-
lighed. 

Menighedsrådet
- Hvornår kom du i menig-
hedsrådet?

- I 1977. Jeg valgte at træ-
de ud i 1991, da vi skulle 
flytte til Nykøbing . Men jeg 
kom ind igen i 1998, så jeg 
må jo ikke kunne undvære 
det.

Det har været nogle 
spændende og arbejdsom-
me år. Der er sket meget 
i  kirke,  præstegård og 
præsteembede. Nyt orgel, 
renovering af kirke og  præ-
stegård, bygning af: kon-
firmandstue, graverkontor 
og maskinhus og nyt tag på 
kirken efter stormskade.

Inden for  det kirkelige 
område kan nævnes: valg 
af præst til Nr. Asmindrup 
(der havde ikke boet præst 
i præstegården i 12 år) og 

valg af præster til Vig. 
- Hvilket område har du 
især haft med at gøre?

- Præstegårdsudvalget. 
Det tager sig af præstegår-
dens vedligeholdelse og de 
praktiske ting i forbindelse 
med møder som sognets ef-
termiddag, sommermøde, 
sogneudflugt etc. 

I forbindelse med den 
nye konfirmandstue blev 
jeg valgt som formand for 
byggeudvalget.

  - Ved det netop overstå-
ede menighedsrådsvalg var 
det på landsplan sværere 
end nogensinde før at få 
folk til at stille op, men den 
holdning har ikke præget 
dig gennem de 25 år, du 
har været med.

- Hvis folk fortsat ønsker, 
det folkelige demokrati 
skal være en del af folke-
kirken, så må der også 
være folk i sognet, der må 

EVA JENSEN

Torsdag den 16. april kl. 
14.00 ved Sognets Efter-
middag i præstegården for-
tæller Verner Jensen, Fåre-
vejle,  i ord og billeder om 
sin rejse med flodbåd fra 
Skt. Petersborg til Moskva.  
Verner har tidligere glædet 
os med sine fortællinger 
om »Barndommen fra 
Vestjylland til forstander 
på Solglimt i »Fårevejle« 
og »Lykken er et godt liv«. 
Verner er en god fortæller, 
så vi kan også glæde os til 
hans fortælling om Rusland 
dengang og nu.

Zarens 
vandveje
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Nr. Asmindrup Sogn

    

Nyt fra menighedsrådet

Minikonfirmander: Her er det nye hold af minikonfirmander fra venstre Mathilde, Seba-
stian, Justina, Ann-Sofie, Freja, Josephine, Sine, Benjamin og Emil 

Graver
Vi forventer, at der er ansat 
nyt graver pr. 1. marts. 

Tak til de ansatte, der har 
haft ansvaret for kirke-
gården og kirketjenesten 
siden juni 2007. 

Vi siger tak til gravermed-
hjælper Nadja Petersen, 
Jørgen Skovbjerg, Kjeld 
Clausen og Jørgen Ander-
sen for veludført arbejde 
på kirkegård og i kirke i 
den forløbne periode. Vi 
siger også tak for godt og 
frugtbart samarbejde.

Kirkevej 39 
Menighedsrådet har købt 
ejendommen Kirkevej 39 
til graverkontor og perso-
nale rum, da de nuværende 
faciliteter på kirkegården 
ikke opfylder arbejdstilsy-
nets krav.

I den kommende tid skal 
vi tage stilling til ombyg-
ningen med hensyn til 
forslag fra arkitekt og finan-
siering.

Vi håber, at kunne påbe-
gynde ombygningen inden 
for en rimelig tidshorisont. 

Menighedsrådsmøder
Der er menighedsrådsmø-
der  i konfirmandstuen 
den 3. marts,  den 7. april 
og den 5. maj.  Alle møder 
begynder  kl. 19.00. 

Det nye menighedsråd 
Det nye menighedsråd har 
konstitueret sig med Egon 
Nielsen som formand, Hen-
ning Hansen som næst-
formand, Eva Jensen som 
kasserer, Vagn Andersen 
som kontaktperson, Else 
Philipsen som sekretær 
og Bent Philipsen som 
bygningssagkyndig. Lissie 
Nielsen, der ikke er med-
lem af menighedsrådet, er 
blevet kirkeværge.

»Foråret så sagte kommer« 
-  men det kommer

HENNING HANSEN

Torsdag den 26. marts kl. 
14.00 fortæller lektor Else 
Marie Schouborg, Haslev,  
ved Sognets Eftermiddag i 
præstegården om et besøg 
hos Amish-folket i USA. 

Amisherne udvandrede 
i 1600-tallet fra Europa, 
fordi de dengang blev 
betragtet som kættere.  De 
tilstræber stadig et enkelt 
liv i så stor afsondrethed 
fra omverdenen som det 
nu er muligt i vore dage. 
De holder stadig hver 
anden søndag gudstjene-
ster, der varer 6 - 8 timer 
rundt omkring på gårdene. 
Deres transportmiddel er 
stadig hestevognen, og de 
taler stadig indbyrdes det 
specielle tyske sprog, de 
havde med sig fra Europa 
i slutningen af 1600 tallet. 
Deres antal forøges år for 
år, og der er nu Amisher 
adskillige steder i USA og i 
Canada.

Et besøg hos 
Amish folket 
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MARTS

03.03 KL. 14.30:
GUDSTJENESTE I  
”FÆLLESTUEN”

04.03 KL. 19.30:
1. FÆLLES FOREDRAG

15.03 KL. 10.00:
KONFIRMANDGUDSTJESNE-
STE OG FORÆLDREMØDE 

19.03. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

24.03 KL. 19.30:
2. FÆLLES FOREDRAG I VIG

31.03. KL. 19.30:
GOSPELKONCERT

APRIL

09.04 KL. 19.30:
NADVERGUDSTJENESTE

10.04. KL. 10.00:
LITURGISK GUDSTJENESTE

12.04. KL. 10.00:
FESTGUDSTJENESTE

14.04 KL .14.30:
GUDSTJENESTE I  
”FÆLLESTUEN”

20.04 KL. 19.30:
3. FÆLLES FOREDRAG

26.04 KL. 11.00:
KONFIRMATION

30.04 KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

MAJ

12.05 Kl. 14.30:
GUDSTJENESTE I  
”FÆLLESTUEN”

10.05 KL. 11.00:
DRØFTELSE AF FREMTIDIG 
KONFIRMANDUNDERVISNING

28.05. KL.19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Det sker

Odsherreds Kommunes 
Byråd har til vores store 
beklagelse frataget Ege-
bjerg Skole dens 7. klasse. 
Dermed er der opstået et 
problem for den fremtidige 
undervisning af konfirman-

der ved Egebjerg Kirke. 
Jeg vil gerne drøfte den 

nye situation med de 
involverede forældre, og 
inviterer derfor til møde 
i konfirmandstuen efter 
gudstjenesten den 10. maj.  

Uvis fremtid for
konfirmandundervisning

Konfirmandgudstjeneste: Søndag den 15.marts kl. 10.00 
er der konfirmandgudstjenste. Konfirmanderne, som i år 
er et lille hold, læser flere af søndagens tekster og hjælper 
i det hele taget med ved gudstjenesten. Bagefter er der 
forældremøde i konfirmandstuen. På billedet ses fire af de 
syv konfirmander som konfirmeres den 26.april.
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Egebjerg Sogn

Gospelkoncert: Tirsdag den 31. marts kl. 19.30 er der gospelkoncert i Egebjerg Kirke med 
koret Blessful Change. Blessful Change (billedet) er et levende lokalt gospelkor, fyldt af 
livsglæde, begejstring og overskud. Kom  og hør dem for fuld udblæsning og vær selv en 
del  af det, der er  større end os selv. Fri entre.

Onsdag den 4. marts kl. 
19.30 holdes i Egebjerg 
Præstegård det første af  de 
tre fælles foredrag om kær-
ligheden i hverdagen.  

Aftenens foredragsholder 
er  Lars Kruse, sognepræst 
i Herstedøster og lærer på 
Pastoralseminaret. 

 På bryllupsdagen taler vi 
med begejstring om kær-
lighed, forelskelse og alle 

de gode følelser, der hører 
med til det. Vielsen i kirken 
er for mange mennesker 
en storslået ramme om den 
store dag, og et afsæt for 
fejring af to menneskers 
kærlighed til hinanden. I 
foredraget vil  Lars Kruse se 
nærmere på, hvad vielsen i 
kirken kan betyde for livet 
sammen i hverdagen som 
par. Bærer den kirkelige 

Papir på kærligheden

LARS KRUSE

Mandag den 20. april kl. 
19.30 holdes i Egebjerg 
Præstegård det sidste af 
de tre foredrag om kærlig-
heden i hverdagen. Denne 
aften skal vi høre Liselotte 
Wiemer, der er cand.phil., 
litteraturanmelder og sog-
nemedhjælper. 
Hvad er det dog for en 

Kærlighed er livets kilde

vielse eller velsignelse et 
potentiale, vi som moderne 
mennesker kan lære at 
bringe mere i spil ?

kraft og kilde, kærligheden 
repræsenterer i vores liv?. 
Hvor kommer den fra? Og 
hvad gør vi selv, for at turde 
tage imod den og holde 
den i live? 

Det er nogle af de spørgs-
mål, Liselotte Wiemer  
søger at belyse gennem en 
række tekster om kærlig-

hedens kilde fra skabelses-
beretningen til den nyeste 
poesi! 

LISELOTTE WIEMER 
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Egebjerg Sogn

Nyt fra menighedsrådet

Jeg kan ikke huske, hvor-
når jeg blev født - men det 
er jo osse længe siden: Det 
var vistnok dengang Svend, 
Knud og Valdemar huse-
rede dér midt i 1100-tal-
let. Lissom andre voksede 
jeg til efterhånden: Først 
kom selve skibet, men der 
skulle gå flere hundrede 
år, før jeg fik mit tårn i 1400 
og min første klokke et par 
hundrede år senere: DET 
gik ikke stille af: Den kunne 
høres helt til Hornsherred, 
hvor den lokale trold blev 
så sur, at han smed en stor 
sten efter mig. Heldigvis 
ramte han ikke: Stenen 
faldt i vandet ved Lom-
men (Det, der i dag hedder 
Lammefjorden). Det er en 
ordentlig basse: Odsher-
reds største og der kan stå 
20 mennesker på den på 
én gang!

Roskilde 
Jeg hørte under Roskilde 
Domkirke, som min menig-
hed fortsat kan se fra tårnet 
på klare dage, men efter 
yderligere et par hundrede 
år blev jeg købt i 1870 af 25 
beboere i Eghebjergh! 

Sognet, som er på 5.081 
tdr. land, havde dengang 
940 tdr. land fredsskov. 
Hartkornet var i 1870’erne 
401 tdr., 88 tdr. skovskyld 
og 1 td. mølleskyld. I snit 

Kirken fortæller om mærkedage 
og en fødselsdag

gik der 10 1/3 td. land pr. 
td. hartkorn. Min kirkebog 
går i øvrigt helt tilbage til 
1656!

Tårnet med den nu-
værende trappe op fik 
jeg i 1867, og så kunne 
endnu flere se ud over 
Bosserup, Gelstorp, Braada 
og Abeldeøræ, som de hed 
dengang. Jeg er et sømærke 
lissom møllen: Vi er fortsat 
markeret i søkortene - osse 
de nye elektroniske!

Nå, 100 år før havde præ-
sten revet den gamle præ-
stegård ned: Den lå nede 
ved siden af Eghebjergh-
gaard, men han havde 
købt bakken ved siden af 
kirken og byggede sin nye, 
smukke præstegård, som 
stadig ligger dér, i 1776. Det 
fornøjede mig!

Fødselsdagen
Nu nærmer vi os så bag-
grunden for min næste 

fødselsdag: I 1909 overgik 
jeg til selveje, og den 100 
årsdag vil blive fejret på 
folkekirkens fødselsdag: 
Pinsedag den 31. maj 2009!

Jeg håber, I allesammen 
vil glæde mig ved at besøge 
mig rigtig tit - og i hvert 
fald i dagene på og omkring 
min fødselsdag!

Menighedsrådet med 
præsten og personalet er 
rigtig flinke til at passe mig, 
og jeg lægger øre til me-
gen givtig tale og meget nyt 
og flot, men allerhelst vil 
jeg være ramme om jeres 
andagt, eftertanke og det 
glædelige budskab, som 
jeg har været det i snart 900 
år. Jeg ser frem til min 1000 
årsdag i et levende og livs-
kraftigt Egebjerg!

Fortalt af Egebjerg Kirke til 
Peter Funch, formand for 
menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder
Følgende dage er der 
menighedsrådsmøde: 19. 
marts. 30 april. og 28. maj.

Møderne er offentlige og 
finder sted i præstegårdens 
konfirmandstue.

Dagsorden kan ses på kir-
kens hjemmeside to uger 
før mødet.

På gensyn i vores kirke.
                                                                                        

                           PETER  FUNCH
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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.  Træffes som regel bedst mellem 
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.
Graverkontor: Telefon 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 Vagn Jensen
Bakkevænget 32, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.
Mobil 24 41 54 57 - Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56
Formand Peter Funch, Englandsvej 24, 4500 Nykøbing 
Telefon 59 32 88 00

DATO                                                                                          VIG                                          NR: ASMINDRUP             EGEBJERG

Gudstjenester

8. MARTS   2.S.I FASTEN                  Kl. 10.30 BERG                   KL. 09.00 BERG                 Kl. 10.30 NISSEN

15. MARTS   3.S.I FASTEN               KL. 09.00 HANSEN          KL. 10.30 HANSEN        Kl. 10.00 NISSEN

22. MARTS    MIDFASTE                    Kl. 10.30  HANSEN      KL. 09.00 HANSEN          Kl. 09.00 WILLERT

29. MARTS  MARIÆ BEBUDELSE      KL. 10.00 BERG       KL. 10.00 HANSEN        KL. 10.30 NISSEN

 5. APRIL     PALMESØNDAG          KL. 10.30 BERG              KL. 09.00 BERG               KL. 10.00 NISSEN  

9. APRIL     SKÆRTORSDAG            KL. 19.30 BERG          KL. 19.30 HANSEN        KL. 19.30  NISSEN

10. APRIL   LANGFREDAG                                                              KL. 10.30 BERG               KL. 10.00 NISSEN

12. APRIL   PÅSKEDAG                      KL. 10.30 BERG           KL. 10.00 HANSEN        KL. 10.00 NISSEN

13. APRIL   2. PÅSKEDAG           KL. 10.30 HANSEN     KL. 09.00 HANSEN          KL. 09.00 WILLERT

19. APRIL   1.S.E.PÅSKE                    KL. 09.00 HANSEN        KL. 10.30 HANSEN          KL. 10.30 NISSEN

26. APRIL   2.S.E. PÅSKE                   KL. 10.30 BERG          KL. 09.00 BERG                 KL. 11.00 NISSEN

3. MAJ     3.S.E. PÅSKE   KL. 10.00 BERG                KL. 10.00 HANSEN Kl. 09.00  WILLERT

 8. MAJ     BEDEDAG                          KL. 11.00 BERG               KL. 10.00 HANSEN        KL. 10.30 NISSEN

10. MAJ     4.S.E. PÅSKE                      KL. 09.00 HANSEN       KL. 10.30 HANSEN        Kl. 10.00 NISSEN

17. MAJ     5.S.F. PÅSKE                     KL. 10.30 HANSEN       KL. 09.00 HANSEN          Kl. 10.00 NISSEN

21. MAJ     KR. HIMMELFART          KL. 11.00 BERG          KL. 10.00 HANSEN          KL. 09.00 WILLERT

24. MAJ    6.S.E. PÅSKE                   KL. 10.30 BERG             KL. 09.00 BERG              KL. 10.00 NISSEN

31. MAJ     PINSEDAG                    KL. 10.30 BERG         KL. 10.00 HANSEN    KL. 10.00 NISSEN

1. JUNI    2. PINSEDAG                    KL. 11.00 BERG              KL. 09.30 BERG                 KL. 09.00 WILLERT


