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Fælles pinse-
gudstjeneste 
og frokost

Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt michael niSSen, egeBJerg KirKe
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Afsked med 
Henning Hansen

Jeg ved ikke, om det er det, I si-
ger til hinanden eller til naboen 
i påsken. 
”Glædelig opstandelse Peter”.  
”Glædelig opstandelse Birthe”.  
”Glædelig opstandelse hr. Jen-
sen”.

Uden selvfølgelig at vide det, så 
tror jeg ikke, at det er det I nor-
malt siger. 
Glædelig opstandelse!

Hvorfor er jeg så sikker på det.
Jo, fordi det ville da for os fol-
kekirke danskere være noget 
underligt noget at gå rundt og 
sige ”glædelig opstandelse”, 
lige efter vi måske er stået ud af 
sengen.
Sådan noget siger, man da ikke.
Folk ville jo tro, vi var blevet gale.

Næ, så er det nemmere at sige 
glædelig jul, -  altså ved juletid. 
Det ved man, hvad er, hygge og 
gaver og især mad, det er vi jo 
glade for, og så er der vist også 
noget med et Jesus barn, som 
blev født for mange år siden. 
Derfor siger vi ”glædelig jul hr. 
Petersen”.
Det kan de fleste af os sagtens 
sige uden problemer, men at 
gå rundt når det er påske og 
ønske hinanden en glædelig 
opstandelse.
Aldrig i livet!

michael niSSen

Men det er egentlig synd i bog-
stavelig forstand.
Det er synd, at vi danskere er så 
fedtede med vores påskehilsen, 
fordi der er langt mere tyngde i 
påsken, end der i julen.

Det er nemlig en tyngde i på-
skens budskab, som sprænger 
alle vore rammer og grænser, 
fordi påskemorgen fortæller os,  
at døden er stendød, og fordi 
påsken fortæller os, at livet det 
er nyt.
Det er da fantastisk!

Det er derfor, det siges til kvin-
derne, da de kom ud til Jesu grav, 
at de ikke længere skal frygte. 
Men hvorfor, skal de ikke det?

Jo, fordi som det siges i påske-
evangeliet om Kristus: 

Glædelig opstandelse!
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Fællesarrangementer

”Han er ikke her, han er opstået  
fra de døde. Kom og se stedet, 
hvor de lagde ham”
 
Det er den opstandelse, vi har 
fået del i. 
Det er værd at fejre i en grad, 
at vi virkeligheden skulle gøre 
alvor af det.
Sådan forstået, at vi på vore 
gravsten ikke kun skrev dato-
en på fødsel og død, men også 
f.eks. tilføjede:

Peter Petersen, Han er ikke her.!
Eller Bodil Hansen, hun er ikke 
her. !
Det ville da være at handle i 
evangeliets ånd, og vi ville få en 
kirkegård her i Odsherred med 
lutter tomme grave.
Det er jo det, påske betyder. På-
ske betyder at det ikke kun er 
hadet, mørket og fortvivlelsen, 
men at det også er døden, som 
trædes under nakke, som det 
siges i en af salmerne.
Men så enkelt er det jo ikke.
Opstandelsen, siger vi, er jo ikke 
sådan noget, vi kan se at tage at 
føle på.
Nej, det er den måske ikke, nem 
at føle på, men den er der, op-
standelsen.

Jamen hvordan siger vi?   Vores 
empiriske erfaring den siger jo 
det stik modsatte.
Vores jordiske erfaring den si-
ger, at alt har en tid. 
Det gælder jo også et menne-
skeliv. 
Det behøver man jo ikke være 
professor for at vide. Det ved 
også enhver tumpe; at det ender 
med tilintetgørelse en dag. Det 
er derfor, vi i vores liden tro, når 
tiden kommer, ikke tør skrive på 
vore gravsten - Jeg er ikke her. !

Sådan er det. Og ikke kun det. 
De fleste af os erfarer også det, 
vi kunne kalde for døden før 
døden.
Mange i dag f.eks. oplever en 
slags død i skikkelse og form af 
en skilsmisse, af brudte  venska-
ber,  af familiebånd, der rives 
over.
Døden er der, når kærligheden 
dør imellem os. 
Hvordan så bevare livsmodet?
 
Maria Magdalene, skøgen og 
Jesu mor Maria de var påske-
morgen på vej med en fortviv-
lelse i hjertet og med et bristet 
livsmod, som mange, der prø-
ver at miste, har oplevet det.

Men da de kom ud til graven, da 
lød ordene;
”Frygt ikke; Jeg ved, at I søger ef-
ter Jesus, den korsfæstede. Han 
er ikke her, han er opstået, som 
han har sagt. Kom og se stedet, 
hvor han lå”

Jeg bliver så mærkelig lille, når 
man hører de her ord.
Det med at vi ikke skal frygte, 
fordi Kristus er opstået fra de 
døde.
Men det skal vi ikke.  Frygte.  Vi 
skal heller ikke selv vælte no-
gen sten fra graven. 
Dvs. vi behøver ikke at slås med 
tvivlen, for uanset hvor meget vi 
bakser med tvivlen og vore be-
grænsninger, så er stenen foran 
graven engang for alle blevet flyt-
tet af Gud selv!
Dvs. Gud vor skaber har igen-
nem Kristus gjort det utrolige 
til sandhed -  at stærkest af alt, 
det er Guds kærlighed

Det er det opstandelse betyder, 
og det håb skal vi give os i vold.
Gør vi det, da har vi fået del i 
opstandelsen og kan med løftet 
hat ønske hinanden en glæde-
lig opstandelse.
glædelig opstandelse! 

Fra biografens mørke for-
midles opstandelsens vir-
kelighed midt i et forste-
net liv… Igen i år inviterer 
Ods og Skippinge Provsti 
til kirkefilm i Vig bio for 
hele provstiet. I år vender 
vi hjem til Danmark med 
Pernille Fischer Christen-
sens film: En du elsker.
En du elsker er et stille dra-
ma uden de store armbevæ-
gelser men med smertefuld 

KirKefilm i ViG Bio
kant. Rockstjernen Thomas 
Jacob har lagt sit misbrug på 
hylden og vender hjem fra 
Los Angeles for at indspille et 
nyt album i Danmark. Han og 
produceren Molly indretter 
deres studie, men inden læn-
ge bliver han kontaktet af sin 
voksne datter, Julie, der også 
er stofmisbruger med kurs 
mod afvænning. Hun afleverer 
sin 11-årige søn hos Thomas, 
der har svært ved at mønstre 

megen interesse for såvel 
datter som barnebarn, men 
langsomt folder livet sig ud 
på ny i en moderne påske-
beretning.
Filmen vises i Vig Bio 

lørdag den 21. marts 
kl. 14:00. 

Efterfølgende vil der være et 
kort foredrag og mulighed for 
at stille spørgsmål til filmen. 
Undervejs vil der blive serve-
ret kaffe og kage.
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Det sker

MARTS  
02. OG 30. 03. KL. 15.00-17.30:
SACRED DANSES 

07.03. KL. 12.00:
LØRDAGSDÅB

12. OG 26.03. KL. 9.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF

17.03. KL. 08.00-16.00:
KONFIRMAND-TEMADAG

17.03. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

21.03. KL. 14.00:
KIRKEFILM VIG BIO

APRIL
09. OG 23.04. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF

21.04. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
 
MAJ
01.05. HHV. KL. 10.30 OG 
KL. 12.00:
KONFIRMATION VIG KIRKE

06.05. KL. 14.00-16.00:
OPSTART AF 
MINIKONFIRMAND 
UNDERVISNING

07.05. KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF - UDFLUGT

11.05. KL. 20.00:
MUSIK-MESSE VIG KIRKE
M./ DEN RYTMISKE 
HØJSKOLE

14.05. kl. 11.00:
KONFIRMATION
 
19.05. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE 

25.05. KL. 11.00:
FÆLLES 2. PINSEDAGS 
GUDSTJENESTE  EGEBJERG 
PRÆSTEGÅRDSHAVE

ordet, Digtet og musikken
Midfaste søndag, d. 15. marts kl. 15.00:                                           
Hanne Helledie og Frances Moore har en flerårig historie 
sammen som musikere i Los Angeles.
Her høstede de mange roser som "The Helledie/Moore Duo", 
en duo dedikeret til original musik skrevet af Helledie.
Hermed præsenterer de den nye danske version af deres 
samarbejde: Koncerten "Ordet, Digtet og Musikken" er en 
rejse i musik og sprog; den handler om henrykkelse, laby-
rinter, korsveje, kærlighed og de livsvilkår, som binder og 
befrier os. Inspirationen og digtene er bla. hentet hos den 
persiske 1200-tals digter Rumi, hos den iranske 1900-tals 
digter Forugh Farrokhzad, og hos Bibelens forfattere.
Musikken er komponeret af Hanne Helledie. 

flygel 
koncert 
Første søndag efter påske, 
d. 12. april kl. 15.00 
med fantastiske SEMION 
BALSCHEM.
Semion er født i Kiev og fik 
klaverundervisning allerede 
som 6 årig, en uddannelse 
han afsluttede med bravour 
fra solistklassen Musikkon-
servatoriet i Moskva.
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Vig Sogn

Vig kirkes nye alterkalk
Guldsmed Dorte Lausten – www.laustensmykker.dk 
har kreeret dette smukke værk.

Stor tak for fint og konstruktivt samarbejde omkring 
alterkalken. 

Symbolet på alterkalken er opstandelsessymbolet 
SOLEN, DER STIGER AF HAVET PÅ NY… alting, der bli-
ver nyt, forvandlet af Guds kraft, kærlighed – i og af det 
guddommelige lys – med den grønne spirende farve, 
der matcher til kirkens bænke, knæfald, og skaftet i 
træ som altertavlen m.v.

Herefter vendte han tilbage til 
Kiev som lærer på konserva-
toriet. Samtidig havde han en 
alsidig karriere som solist, ak-
kompagnatør og kammermu-
siker med turneer over hele 
det daværende Sovjetunionen.

I 1979 emigrerede han til 
Danmark, hvor han fort-
satte sit virke som pianist, 
både her og i udlandet.  
Især Italien har haft bud efter 
ham som gæstelærer, dom-
mer i musikkonkurrencer 

og masterclasses, ud over 
utallige koncerter som solist 
med orkester, som kammer-
musiker, akkompagnatør 
og, naturligvis, koncerter for 
soloklaver.

Se www.vigkirke.dk for nærmere info.

Vi sætter fokus på åndedrættet, kroppen, nænsom egen omsorg og Guds nærvær.
Dette sker gennem oplæg, samtaler, øvelser, meditationer i praksis.
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Vig SognVig Sogn

Tak

”Du lille anemone, 
hvor er din skaber stor!”

I ønskes alle et ny-spirende 
smukt forår.

Annette Berg,
sognepræst 

Vig Menighedsråd vil gerne 
takke Henning Hansen for 
sit store virke i sognet. Mange 
har nydt godt af de gudstjene-
ster og kirkelige handlinger 
det er blevet til igennem 32 år 
i Vig Kirke. Henning Hansen 
har formået at inddrage alle 
i sine prædikener og på den 
måde gjort den nærværende 

for tilhørerne. Henning Han-
sen har været en stor kapaci-
tet der har lyttet og snakket 
med alle der havde behov og 
brug for hans støtte. 
Ovenstående kom tydelig til 
udtryk da Henning Hansen 
holdt sin sidste prædiken i 
Vig Kirke søndag den 25. ja-
nuar. Der mødte mange frem 

som gerne ville høre Hen-
ning Hansens prædiken og 
efterfølgende sige ham tak for 
mange gode år og ønsker om 
held og lykke med fremtiden.
Vig Menighedsråd ønsker 
Henning Hansen god rejse 
fremover.

ann WeSt, formand.

Ny udstiller i konfirmandstuen, 
Annemari Nilsson, Vig.
www. kalejdoskopet.info
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Nr. Asmindrup menigheds-
råd siger hermed tak til alle 
der mødte op i kirken og 
senere i forsamlingshuset 
for at tage afsked med vores 
præst Henning Hansen.
det blev en uforglemmelig 
dag for præstefamilien og 
menighedsrådet, kirken 
var fyldt til bristepunktet 
ved en meget stemnings-
fuld gudstjeneste.

Tak til alle.

Formand
Egon Nielsen

Møder i Asmindrup

Offentlige menighedsråds-
møder følgende tirsdage: 
3-3-2015, 7-4-2015 og den 
5-5-2015, alle dage klokken 
19.
Møderne holdes i præste-
gården, Asmindrupvej 49.

Formand
Egon Nielsen

Henning Hansen fortsætter konfirmationsforberedelsen 
og konfirmerer de smukke unge mennesker.

Konfirmation søndag den 3. maj

Lovsynger Herren, 
min mund 
og mit indre!
Sjungende, hjerte, 
tag Ånden i favn!
Tonerne spille, 
som stjernerne tindre,
trindt om Jehovas 
højhellige navn!

Grundtvig
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Nr. Asmindrup Sogn
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Nr. Asmindrup Sogn

alle fotoS: henning lundhøJ
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Det sker

MARTS
08.03. KL. 10.00                                                                                                                                         
INDSAMLING TIL 
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

15.03. KL. 9.30                                                                                                                                          
KIRKE OG KRO

21.03. KL. 14.00:
KIRKEFILM VIG BIO

31.03. KL. 19.00                                                                                                                                         
MENIGHEDSRÅDSMØDE

APRIL
02.04. KL. 19.30                                                                                                                                         
NADVERGUDSTJENESTE

03.04. KL. 10.00                                                                                                                                         
LITURGISK GUDSTJENESTE

05.04  KL. 10.00                                                                                                                                         
FESTGUDSTJENESTE

12.04 KL.14.00                                                                                                                                         
SØNDAGSCAFE

26.04. KL. 11.00                                                                                                                                         
KONFIRMATION

MAJ
25.05. KL. 11.00                                                                                                                                         
UDENDØRS 
PINSEGUDSTJENESTE 
OG FROKOST                                                                                                        
SAMMEN MED VIG
AFTENSKOLEKORET 
MEDVIRKER

Ugen op til påskedag, kirkens største festdag,  kaldes for den 
stille uge,  og det er faktisk en helt forkert betegnelse. 
Ugen er nemlig fuld af drama, svigt, død og glæde,  som skal 
ses i lyset af hinanden.
Palmesøndagsgudstjenesten  indleder ugen med Jesu 
indtog i Jerusalem. En dag fuld af både tilbedelse, men også 
latterliggørelse.
Skærtorsdagsaften indstiftede  Jesus nadveren. Denne 
aften mindes vi derfor med altergangsgudstjeneste.
Langfredag er dagen hvor Jesus blev korsfæstet. Denne 
gudstjeneste er lidt anderledes  fordi den er liturgisk . Dvs. 
der er ingen prædiken. Ingen blomster og tændte lys. 
Til gengæld læses forskellige tekster og man inddrages i 
gruen, lidelsen og dramaet i form af vekselsang.
Påskedag fejrer vi Jesu opstandelse og at Gud derigennem 
viste og viser os at hans kærlighed til os er stærkere end  selv 
døden.
Kom derfor og oplev i år påsken i sin helhed.

Det er så sandt, at ingen så 
vor Herre ud af graven gå. 
For det, der aldrig kunne ske, 
det skulle intet øje se.

Hvordan fra død til liv han kom, 
kan ingen her fortælle om. 
Hvad kun kan ske, hvis Himlen vil, 
har jorden ingen vidner til.

Ja, påskens budskab er et ord 
om, hvad der aldrig sker på jord, 
og det et ord helt stillet blot 
og værgeløst mod verdens spot.

Men det, som intet øje så, 
vil kirken holde søndag på 
og vidne frit, som Ånden bød, 
om ham, der døden gennembrød,

og bringe alle små det bud, 
at nu er han for dem hos Gud, 
og som han delte med dem her, 
de vist skal arve med ham der.

K.l. aaStrup 1961.

Som forårssolen 
morgenrød
stod Jesus op af 
jordens skød
med liv og lys 
tillige 
(DDS 234)
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Egebjerg Sogn

Med Else Marie Kjerkegaard. 
En buddhistisk vej til Kirken 
kan jo godt få alarmklokker-
ne til at ringe hos mange og 
vække de fordomme til live, 
som er fremavlet af mange ek-
sempler på hjemmestrikkede 
kombinationer af kristendom 
og østlige religioner. 
Else Marie Kjerkegaard har 
skrevet en bog, som  hedder 
”Nærværets Vej” hvor hun 
fortæller om ”At tabe sin tro, 

leve uden tro og vinde troen 
tilbage”.                          
Kom og hør hende fortælle 
om hendes  spirituelle/reli-
giøse vandring fra ateisme, 
over venstreorienteret akti-
visme til en hindugruppe og 
endelig via buddhismen nå 
frem til folkekirken og slut-
teligt til katolicismen.                                                                    
Else Marie prædiker ved 
gudstjenesten kl. 14.00 som 
indleder søndagscaféen.

Konfirmation
Disse herlige 15 kon-
firmander konfirme-
res søndag den 26. 
april. KL. 11.00 i Ege-
bjerg kirke.  Vi glæder 
os til den store dag! 
(Billedet er taget da 
de øvede gospel den 
17. januar i Lumsås 
kirke).

fokus på kvinder i verdens fattigste lande
I mange lande er kvinders 
rettigheder sikret i grundlo-
ven. Alligevel lider kvinder 
under fysisk og psykisk vold 
og diskrimination - og de er 
ofte uvidende om, at de har 
rettigheder.                                                                                                                      

Søndag den 8. marts (kvin-
dernes internationale kamp-
dag)  inviterer Folkekirkens 
Nødhjælp igen alle sogne i 
Danmark til at samarbejde om 
en fælles og meget konkret 
opgave for at hjælpe andre.                                                                                             

Vi i Egebjerg er atter en gang 
med som indsamlere for at 
yde vort bidrag.                                                                                     
Ønsker man at være indsam-
ler, kan man kontakte  Didde 
Dich tlf. 59 32 84 66 eller Mi-
chael Nissen på tlf.  59 32 81 99.

Søndagscafe 12. april
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Egebjerg Sogn

Nyt fra menighedsrådet

Godt nytår til alle fra os i Me-
nighedsrådet.
Det er et år, hvor faren for 
terror for alvor kommer på 
dagsordenen i Europa - og 
i Danmark. Vi er truet som 
følge af vores engagement 
i koalitionen mod Islamisk 
Stat og fordi vores ytringsfri-
hed også  har medført kar-
rikaturtegninger af profeten 
Muhammed, hvilket sårer 
nogle muslimer - og af an-
dre såkaldte radikaliserede 
bruges som et påskud til at 
erklære "krig" mod den vest-
lige verden og vores værdier.
Jeg skal nok undlade at 
komme med alt for politiske 

holdninger, da vi i Menig-
hedsrådet formentlig har 
ligeså forskellige holdnin-
ger til Islam, indvandring, 
asyl m.v., som alle andre -  
måske er vi repræsentative 
for det politiske landskab i 
Danmark i øvrigt? Vi ved det 
ikke, da vi jo ikke diskuterer 
politik, når vi har møder. 
I menighedsrådet er vi  i hvert 
fald enige om, at vi i Egebjerg 
har plads til alle, uanset tro og 
politisk anskuelse, bare de vil 
leve i fred og samdrægtighed 
med alle os andre.  
Vi glæder os over den nye 
hjemmeside om "Egebjerg-
halvøen": http://www.visite-

gebjerg.dk/ der forhåbentlig 
kan få både turister og nye 
beboere hertil.
Og Egebjergs gamle fyrtårn 
og samlingssted gennem 
1.000 år: KIRKEN kan ses 
langt fra og og nu også tæt på, 
nede fra byen, efter at der er 
fældet træer og stynet popler 
på sydsiden.
Det nye menighedsråd har 
for alvor fundet arbejdstøjet 
frem efter valget sidste år, 
og vi skal nok sikre de bedst 
mulige rammer om sognets 
kirkeliv - i samarbejde med 
vores vellidte præst og dyg-
tige personale. 

Formanden

Kirke og Kro
15. marts  er der atter kirke og kro. Denne  gang skal vi til gudstjeneste i Kirke Såby kirke 
og høre Poul Joakim Stender prædike. Efter gudstjenesten  går vi på Gershøj kro og spiser 
frokost. Tilmelding senest fredag den 13 marts til Michael Nissen; telefon 59328199.

Pinse-
gudstjeneste 
og frokost

2. pinsedag er der fæl-
lesgudstjeneste med Vig 
i Egebjerg præstegårds-
have kl. 11.00 med efter-
følgende frokost.
Aftenskolekoret  medvir-
ker.



Adresser

DATO    NR. ASMINDRUP VIG   EGEBJERG

Gudstjenester

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.

Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Michael Nissen

Vig sogn
Sognepræst Annette Berg
Vig Præstegård, Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig, 
tlf. 59 31 51 26, mobil 24 26 00 33 
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.

Nr. Asmindrup sogn
Kst. sognepræst Annette Berg, Vig
Se under Vig Sogn
www.nrasmindrupkirke.dk
Graver: Nadja Petersen, tlf. 59 36 61 16 
Formand Egon Nielsen, Viseren 1, 4560 Vig, 
tlf. 59 32 44 25.
Kirkeværge Lissie Nielsen, Viseren 1, 
4560 Vig, tlf. 59 32 44 25.

egebjerg sogn
Sognepræst Jens Michael Nissen
Egebjerg Præstegård, Ved Kirken 6, Egebjerg, 
4500 Nykøbing Sj., telefon 59 32 81 99
E-mail: jmn@km.dk  ·  www.egebjergkirke.dk
Egebjerg Kirkegård:  Graver Niels Nielsen,
Vejlebyvej 10, 4534 Hørve, mobil 24 20 59 32.
E-mail: egekgd@gmail.com 
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56.
Formand Per Kragh Stokkebjergvej 9,
4500 Nykøbing, telefon 25 10 77 09.

Praktisk information

Kirkebladet

1. MARTS 2. S. I FASTEN 09.00 IW 09.00 MN 10.30 MN

8. MARTS 3. S. I FASTEN 10.30 AB  10.00 MN 

15. MARTS MIDFASTE 10.30 AB 15.00 * KIRKE OG KRO 

22. MARTS MARIÆ BEBUDELSE 10.00  AB 11.00 AB 10.30 MN 

29. MARTS PALMESØNDAG 09.00 IW 09.00 MN 10.30 MN 

2. APRIL SKÆRTORSDAG 19.30 AB 16.00 STJERNESTUND 19.30 MN 

3. APRIL LANGFREDAG 10.30 AB  10.00 MN 

5. APRIL PÅSKEDAG 10.00 NW 11.00 AB 10.00 MN 

6. APRIL 2. PÅSKEDAG 09.00 IW 09.00 MN 10.30 MN 

12. APRIL 1. S. E. påske 10.30  AB  15.00  KONCERT 14.00 EMK

19. APRIL 2. S. E. PÅSKE 09.00 AB 10.30 AB 09.00 IW  

26. APRIL 2. S. E. PÅSKE 10.00 AB 11.00 AB 11.00 MN 

1. MAJ ST. BEDEDAG 09.00 MN 10.30 OG 12.00 AB  10.30 MN 

3. MAJ 4. S. E. PÅSKE 10.00 HH 09.00 MN 10.30 MN 

10. MAJ 5. S. E. PÅSKE 09.00 AB 10.30 AB 09.00 MN 

14. MAJ KR. HIMMELFARTSDAG 10.30 IW 11.00 AB 10.00 MN  

17. MAJ 6. S. E. PÅSKE 09.00 IW 09.00 MN 10.30 MN 

24. MAJ PINSEDAG 10.00 NW 11.00 AB 10.00 MN 

25. MAJ 2. PINSEDAG 09.00 AB 11.00 FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE

   I EGEBJERG PRÆSTEGÅRDSHAVE      

31. MAJ TRINITATIS 10.30 AB  10.00 MN

* Ordet, Digtet og Musikken, se side 3.


