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Kristne mindretal er blandt verdens 
mest forfulgte
Størstedelen af religiøs forfølgelse rundt om i 
verden er rettet mod kristne. Kristenforfølgelsen 
kommer os i den grad ved, siger international chef 
i Bibelselskabet.
Nanna Rønnov Johansen/Fokekirken.dk

Religiøs forfølgelse er et udbredt problem i store 
dele af verden, og kristne mindretal er blandt de 
mest forfulgte. Det viser flere undersøgelser fra 
kirkelige organisationer, det engelske udenrigsmi-
nisterium, den katolske kirkes hjælpeorganisation 
for kristne i nød og organisationen Åbne Døre, der 
har til formål at hjælpe forfulgte kristne.

- Når man sidder lunt hjemme i stuen, kunne man 
måske godt fristes til at sige, hvad kommer det mig 

ved? Men kristenforfølgelsen kommer os i den grad 
ved. De senere år er danskere i udlandet blevet 
ramt hårdt som ved fx terrorangrebet i påsken i 
Sri Lanka, hvor tre danske børn ulykkeligvis døde, 
og i Marokko, hvor en ung, dansk kvinde blev offer 
for et forfærdende drab begået af radikaliserede 
muslimer, siger Synne Garff.

Hun er international chef i Det Danske Bibelselskab, 
der følger udviklingen af kristenforfølgelserne igen-
nem De Forenede Bibelselskaber, som arbejder 
tæt sammen i mere end 200 lande og territorier. 
Bibelselskaberne har et vidt forgrenet netværk, er 
økumeniske og samarbejder med alle kirkeretnin-
ger, der har forbindelser langt ud på den yderste 
revle i de små kirkesamfund.

En lille million kristne har forladt Irak på grund af krig og gruopvækkende terrorhandlinger. Irakiske kristne på flugt 
fra IS gennemgår en hård og kold vinter i flygtningelejrene. Bibelselskabets møde med en lille flygtningepige viser 
tydeligt, hvorfor det er vigtigt, at vi hjælper her og nu. Pigen her er flygtet fra Irak sammen med sin familie. I en 
måned har hun sammen med sin søster sovet på den kolde jord, men nu smiler hun, fordi hun har fået en madras 
af Bibelselskabet. (Fotoet er et par år gammelt, men Bibelselskabet er stadig aktivt i Irak)
Foto: Andrea Rhodes, De Forenede Bibelselskaber
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Globalisering har betydning
Synne Garff har igennem otte år rejst i det meste 
af verden og haft blikket rettet mod verdens kon-
fliktområder. Hun beskriver de kristne forfølgelser 
som foruroligende:

- Det er et komplekst felt, og forklaringerne på 
problemerne mange, men når det er sagt, så 
ved vi, at 75 procent af forfølgelsen er rettet 
mod de kristne. Det er markant og temmelig 
foruroligende. Det er vigtigt at understrege, at 
trosfrihed gælder for alle, ikke kun kristne, men 
også ateister i Egypten, som har trange kår for 
tiden. Der er også store konflikter mellem sunnier 
og shiaer, og myndigheder, der generer minori-
tetsreligioner. Det har givetvis en betydning, at 
vi er blevet globale, og med globaliseringen er 
der fulgt øgede spændinger og konfrontationer, 
der ikke kun handler om økonomi og territorier, 
men også om religion.

Hvad kan vi gøre?
Der er flere muligheder, hvis man gerne vil hjælpe 
de forfulgte kristne verden over. Synne Garff kom-
mer her med sit bud: 

- ”Fortæl vores historie”, siger kristne, uanset 
om de er kirkeledere eller er en del af menighe-
den. Og det forsøger vi så, samtidig med vi skal 
passe på ikke at bringe vores kolleger i fare ved at 
nævne navne og lokaliteter. Danskere kan støtte 
kristne NGO’er, ikke kun Bibelselskabet. Man kan 
støtte fortalervirksomhed om kristenforfølgelse, 
undervise mere i trosfrihed i skolerne, bakke op 
om udenrigsministeriets lille kontor, der arbejder 
med trosfrihed, sørge for at regeringen bliver 
ved med at støtte DMRU (Dansk Missionsråds 
Udviklingsafdeling), DMR (Dansk Missionsråd) og 
få sat trosfrihed på udenrigsministerens agenda 
ved internationale møder, selv om det konkurrerer 
med økonomiske interesser. 

Den 15. januar 2020 præsenterede organisationen Åbne Døre på Christiansborg "The World Watch 
List", der er en årlig kortlægning og rapportering af omfanget af kristenforfølgelser i verden. Under 
temaet "Svigter Danmark de forfulgte Kristne?" var der oplæg og paneldebat.

Læs mere om forfulgte kristne på Bibelselskabets hjemmeside www.bibelsselskabet.dk

I 2018 lancerede den danske regering en 
særlig indsats for religions- og trosfrihed 
og religiøst forfulgte, herunder kristne. 
I 2019 udsendte Udenrigsministeriet en 
e-pjece, hvori der gøres status for rege-
ringens indsats på området. 

Indsatsen for religions- og trosfrihed 
forfølges i fem spor: Mobilisering af det 
internationale samfund, tematisk fokus på 
ligestilling mellem kønnene og Responsi-
bility to Protect (R2P), geografisk fokus på 
EU’s nærområder, herunder Mellemøsten 
og Nordafrika, samarbejdsprojekter om 
religions- og trosfrihed i Egypten, Iran, 
Indonesien og Libanon, samt et spor om 
hjælp til forfulgte enkeltpersoner.
  
E-pjecen beskriver indsatsens fem spor 
og gør status for regeringens arbejde 
med disse.
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Vig Sogn 
www.vigkirke.dk

Sognepræst: 
Annette Berg 
Vig Præstegård 
Gl. Nykøbingvej 2 A 
4560 Vig, 
Tlf. 59 31 51 26 
E-mail: annb@km.dk

Graver: 
Lars Odgaard Rasmussen 
Tlf. 59 31 58 04
Kirkegårdskontoret åbent 
mandag-torsdag 
kl. 12.30-13.00

Formand: 
Poul Erik Pedersen 
Tlf. 59 31 56 76

Kirkeværge:
Poul Erik Holm
Tlf. 29 26 08 64

Præstesekretær: 
Doris Hjort Jacobsen  
Tlf. 23 83 19 55 
tirsdag og torsdag 8.00-13.00
E-mail: dhj@km.dk

Menighedsråds-møder i 
Vig præstegård kl. 9.00:
19. februar 
11. marts 
22. april
Alle er velkomne!

Mobile Pay 
i Vig
Støt gerne op om Vig kirkes 
aktiviteter via donationer til 
nr: 46503.
Tak for hver eneste gave 

Nyt fra menighedsrådet
Både kirke- og kalenderåret er påbegyndt en ny runde. Det er sidste 
udkald for at sige tak for det år, der er gået.
Vig Kirke har været igennem en stor istandsættelse. Det har på mange 
måder givet nogle ekstra opgaver, at få alt til at køre i de måneder ar-
bejdet har stået på.
Uden kirke er der mange ting der ikke kan være "som vi plejer". Men 
jeg vil gerne sige tak til Nr. Asmindrup Kirke og personale for det fine 
samarbejde der har fundet sted.
Personalet og menighedsrådet ved Vig Kirke har været meget indstillet 
på, at vi kunne få det bedste ud af situationen. 
Samtidig har der også været overskud til fortsat at skue frem:
Plan for renovering af toiletbygning på Østre Kirkegård, sikring af usikre 
gravsten, elektronisk kirkegårdskort, klargøring af projekt til frasalg af 
jord nord for maskinhus med mere.
Et rigtig godt 2020 til alle fra os ved Vig Kirke.

Poul Erik Pedersen, 
formand, Vig Menighedsråd.

Skærtorsdag med trompetspil og 
fællesspisning
Nadveren er det centrale i bibelteksterne til Skærtorsdag. 
I år vil vi gerne udvide måltids-fællesskabet efter Skærtorsdags-eftermid-
dagsgudstjenesten den 9. april kl. 16.00, og indbyde til grillet lam og pølser 
m. diverse tilbehør til en billig penge (50 kr. pr. person). Vegetar-ret kan 
bestilles ved tilmeldingen.
Vi rykker denne gang gudstjenesten med trompetspil, 
og den efterfølgende spisning, til Vig Torvehal, hvis 
vejret arter sig. Er det stadig bidende koldt, bliver det 
henholdsvis i kirken og præstegården. 
Via Vig kirkes nyhedsbrev, hjemmesiden samt face-
book vil det aktuelle sted blive annonceret i dagene 
op til d. 9. april.
Alle er hjerteligt velkomne - af praktiske grunde vil 
der være tilmelding til spisningen - gerne senest d. 1. 
april via telefon til menighedsrådsformand Poul Erik 
Pedersen 59315676 eller mail: pepvig@gmail.com

Kyndelmisse-skumringskoncert 
d. 2. februar i Vig Kirke
Kyndelmissesøndag d. 2. februar 2020 kl. 15.30 vil Vig Kirke være fyldt 
med demensvenlige mennesker, demensramte og deres pårørende.
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Højby Drengekor 

Dette særlige publikum skal opleve kirkerummet 
fyldes af fantastiske mandsstemmer, der i finurlige 
og ørehængende arrangementer og højstemte eller 
stille vellyde, vil minde os om årets gang, naturen og 
menneskelivet. 
Mandskoret hedder Højby Drengekor og består af 
14 godt modne mænd fra hele Danmark. Reper-
toiret består mest af danske og nordiske sange. Og 
publikum får lejlighed til at synge med på nogle. 
Denne Kyndelmisse-skumringskoncert er tilegnet 
mennesker i Odsherred, der er ramt af en demens-
sygdom, pårørende, frivillige, professionelle eller 
andre demensvenlige mennesker.

Arrangementet er kommet I stand i et samarbejde 
mellem Menighedsrådet ved Vig Kirke, præst An-
nette Berg og (undertegnede) Peter Løn Sørensen 
pårørende til demensramt.
Der venter publikum en usædvanlig performance 
og det er arrangørernes håb at man går hjem med 
en glad og dyb skumringsoplevelse midt i den for-
håbentlig aftagende vinter-kulde.
 
Alle er velkomne til koncerten, der er fri entré samt 
et mindre traktement efterfølgende i våbenhuset.

Peter Løn Sørensen

Minikonfirmand-undervisning tilbydes for alle elever 
på Vig skole - 4. klassetrin -  fra og med uge 9. Un-
dervisningen foregår onsdage fra kl. 15-16.30 i Vig 
kirke og præstegård - første gang bliver onsdag d. 

26. februar, og vi runder sæsonen af med spaghetti 
gudstjeneste onsdag d. 13. maj fra kl. 17.00 i Vig 
kirke, hvortil alle er velkomne – også til den efter-
følgende spisning/bål i præstegårdshaven.

Vil du være minikonfirmand

Der er rift om danse-pladserne, så tilmelding hur-
tigst muligt til danse-instruktør Andrea Formann 
via mobil 20257339. Pris for dansen er 130,- som 
betales ved tilmelding - de 20 kr. for pausens 
traktement betales på dagen.

Sacred dances
Søndag d. 15. marts i 
Vig Kirke fra 14.30 - 17.00.
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Nr. Asmindrup 
Sogn 
www.nrasmindrupkirke.dk

Sognepræst: 
Ann Skov Sørensen 
Nr. Asmindrup Præstegård 
Asmindrupvej 49 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf. 59 32 40 76 
E-mail: anss@km.dk 

Graver: 
Nadja Petersen 
Tlf. 59 36 61 16
E-mail: nras-kgd@pc.dk

Formand: 
Michael Hjortsø 
Annebjergvej 1 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf. 21 51 41 61 
E-mail: michjo@medset.dk 

Kirkeværge: 
Peter Merlung
Tlf. 40 61 04 31 
E-mail: merlung@gmail.com

Præstesekretær: 
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55 
tirsdag og torsdag 8.00-13.00
E-mail: dhj@km.dk

Menighedsråds-møder:
12.2. kl. 9-11, 11.3. kl. 9-11
8.4. kl. 9-11
Møderne holdes i præstegår-
dens konfirmandstue.

Nyt fra menighedsrådet

Mobile Pay 
til indsamlinger
I Nørre Asmindrup kan man også bruge 
Mobile Pay i forbindelse med bidrag til 
indsamlinger eller i stedet for mønter 
i kirkebøssen. På Mobile Pay – app’en 
skal du angive modtagernummer 
15876. Alle bidrag til menighedsplejen 
eller til andre annoncerede indsam-
lingsformål modtages som sædvanlig 
med taknemmelighed!

Nørre Asmindrup sogns menighedsråd ønsker alle medlemmer 
af menigheden i sognet et godt og lykkebringende nytår - såvel 
kirkeår som kalenderår! Menighedsrådet har nu taget fat på 
arbejdet i dette det sidste år af den indeværende valgperiode. 
Til efteråret skal der være nyvalg til alle landets menighedsråd, 
og menighedsrådet opfordrer allerede nu alle medlemmer af 
menigheden med en interesse for vores kirkes fremtid og ve 
og vel til at overveje en aktiv rolle i kirkens ledelse gennem det 
frivillige arbejde i menighedsrådet. Vores kirke er jo, som navnet 
antyder en folkekirke, og vi almindelige borgere har dermed en 
væsentlig stemme i forbindelse med kirkens anliggender.
Menighedsrådet vil i årets løb vende tilbage til det vigtige spørgs-
mål om valget til menighedsrådet. 
Det nuværende menighedsråd konstituerede sig forud for det 
nye kirkeårs begyndelse første søndag i advent således:

- Formand: Michael Hjortsø
- Næstformand: Egon Nielsen
- Kasserer: Torben Stolshøj
- Kirkeværge: Peter Merlung 
- Kontaktperson (personalespørgsmål): Egon Nielsen
- Sekretær: Marie-Louise Groot
- Formand for kirke- og kirkegårdsudvalget: Peter Merlung
- Formand for præstegårdsudvalget: Vagn Andersen

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!
OBS: Der er ikke tirsdagskaffe d. 11. februar

Påskedag d. 12. april
Ved gudstjenesten påske-
dag deltager fløjtenist Isa-
bella Hübener. 
Isa bella er uddannet ved 
Det kongelige Danske Mu-
sikkonservatorium og Royal 
Conserva toire of Scotland, 
har vundet BBC Concerto 
Competition Skotland og 
har studeret under Michael 
Parloff i New York.
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Har du lyst til at være minikonfirmand?

Fastelavn 
d. 23. februar
Igen i år holder vi fastelavnsfest for børn i alle 
aldre i samarbejde med Nr. Asmindrups land- og 
bylaug, Forsamlingshus og Friskole!
Vi begynder med en gudstjeneste i kirken kl. 
13.00 og fortsætter med at slå katten af tønden, 
kåre kattekonger og  -dronninger, drikke kaffe og 
spise fastelavnsboller i og ved forsamlingshuset. 
Hold øje med opslag i udhængskasserne, på sko-
len og i ugeavisen og mød op udklædt og med 
godt humør!

Krist stod op af døde 
i påske-morgenrøde! 

Thi synger lydt og sjæleglad 
hans menighed i allen stad: 

Ære være Gud i det høje 
N.F.S Grundtvig

Går du i 3. klasse og bor eller går i skole i Nr. 
Asmindrup Sogn, vil vi gerne invitere dig til mini-
konfirmand undervisning i Nørre Asmindrup Kirke.
Vi skal lære om kristendommen, tale om tro, om 
håb og om det der optager os i tiden op til påske. 
Vi skal også synge, lege og hygge, lave noget 
kreativt, og bare have lov at være. 
Der vil hver gang være lidt at spise og drikke, og det 
sidste kvarter vil vi lave en lille afslutning i kirken, 
så det er der I skal hentes/gå tilbage til SFO’en fra. 
Det er et forløb der vil strække sig over 6 torsdage 
i løbet af foråret. Hver gang kl. 14.15-16.00 og 
første gang er d. 20. februar. D. 27. februar er der 
ikke undervisning. 
Undervisningen afsluttes med gudstjeneste 
i kirken torsdag d. 2. april kl. 17.00, hvor alle 
søskende, forældre, bedsteforældre, venner 
osv. er velkomne, og hvor vi bagefter vil spise 
sammen i konfirmandstuen. Seneste tilmel-
ding er den 17. februar på mail: anss@km.dkHusk at skrive navn, efternavn, adresse og tele-

fonnummer!



Gudstjenester
 2.  februar sidste s.e.H.3 k Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30 Annette Berg

    Vig kirke kl. 15.30 Skumringskoncert

 9.  februar Septuagesima Vig kirke kl. 10.30 Annette Berg

 16.  februar Seksagesima Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30 Ann Skov Sørensen 

 23.  februar  Fastelavn  1) Nr. Asmindrup kirke kl. 13.00  Ann Skov Sørensen

 1.  marts 1.s.i fasten Vig kirke kl. 10.30 Annette Berg

 8.  marts 2.s.i fasten Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

 15.  marts 3.s.i fasten Vig kirke kl. 10.30 Annette Berg

 22.  marts Midfaste Vig kirke kl. 10.30 Annette Berg 

 29.  marts Mariæ bebudelse Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

 5.  april Palmesøndag Vig kirke kl. 10.30 Henning Hansen

 8. april  Vig kirke kl. 11.00 Ann Skov Sørensen/

    - for Baeshøjgård og alle Annette Berg

 9.  april Skærtorsdag Vig Torvehal (evt. kirken) kl. 16.00 Annette Berg

 10.  april Langfredag Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

 12.  april  Påskedag Vig kirke kl. 10.30 Annette Berg

    Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

 13.  april 2. påskedag Vig kirke kl. 10.30 - a cappella Annette Berg

 19.  april 1.s.e påske Vig kirke kl. 10.30 Annette Berg

 26.  april  2.s.e påske Nr. Asmindrup kirke kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

1  Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning og fastelavnsboller i forsamlingshuset. Se inde i bladet.

Kirkebladet for Nørre Asmindrup og Vig sogne. Ansvarshavende redaktør Ann Skov Sørensen. Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig

HVAD SKER DER NÅR VI DØR?

Kirkehøjskole i Odden Præstegårds Konfirmandstue, præstestræde 7, 
4583 Sjællands Odde. 

Den kendte forfatter og teolog Johannes Værge, deler ud af sin viden 
med udgangspunkt i bogen ”Efter døden”, der beskæftiger sig med 
kristne tanker om død og opstandelse. 

Der serveres en let anretning til frokost, hvorefter der er samtale og 
spørgsmål. Hele herligheden er gratis og kræver ingen tilmelding. 
Alle er velkomne.

Lørdag den 29. februar kl. 11.-13.30

ODSHERRED  PROVSTI

GOSPELGLÆDE I TIMEVIS

Holder du af at synge gospel? Så skal du helt bestemt med til det nordlige 
provstis store gospeldag i Vig Kirke

Dagens dirigent er Susanne Wiig Kalvåg, der både rutineret og inspireret.
Vi øver fra kl. 13.-19.00 og slutter af med en dejlig koncert kl. 19.00 i Vig 
kirke for alle, der har lyst.

Provstiet står for kaffe, kage og frugt ved tre-tiden. Aftensmad medbringer 
du selv. Arrangementet er gratis, og alle der har lyst er velkomne.

Tilmelding er nødvendig -  til sognepræst Annette Berg fra Vig på 
mail: annb@km.dk eller sms/tlf.: 24 26 00 33
 

Søndag den 1. marts kl. 13. - ca. 20.00

ODSHERRED  PROVSTI


