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Kristenforfølgelserne
i verden stiger
Julen har bragt velsignet bud
med mange aktiviteter
Gudstjenester, foredag, koncerter & aktiviteter for børn og voksne

Forfølgelser af kristne frem i lyset
n Af Synne Garff, Det danske Bibelselskab

”Fortæl vores historie,” gentog biskoppen og så på
mig med et fast blik. Biskoppen boede i et muslimskdomineret område, hvor de kristne er under
voldsomt pres. I Danmark har der været en
tilbøjelighed til, at de tiltagende kristenforfølgelserne blev fortiet, og at Danmark ikke skulle gøre
noget særligt for at hjælpe religiøse minoriteter,
der forfølges. Det har været fremført, at de
kristne slet ikke ønskede vores hjælp, fordi det
bare ville gøre situationen værre. Jeg har igennem
ti år rejst i områder, hvor kirker brændes ned og
kristne diskrimineres, arresteres, overfaldes og
slås ihjel, alene fordi de er kristne. Jeg har aldrig
mødt kristne, som ønsker, at vi fortier sandheden.
Men jeg har ofte mødt forfulgte og undertrykte
kristne, der ønsker, at jeg ikke nævner deres navn
eller hvilket land, de kommer fra, af frygt for
deres liv. Derfor gør Bibelselskabet sig selvfølgelig
stor umage med at filtrere de informationer, som
vi næsten dagligt modtager.

Et spørgsmål om menneskerettigheder
Men kommer kristenforfølgelserne os overhovedet
ved i Danmark? Jeg forstår godt, man kan have
lyst til at stikke hovedet i busken, for det er voldsomt, det, der foregår. Men inden for de senere år
er danskere også blevet ofre for militant islamistisk
terror. Den globale verden har på godt og ondt
bundet os sammen med andre kulturer og samfund, der har et andet syn på tros- og religionsfrihed.
Danmark spiller en vigtig rolle i menneskerettigheds-spørgsmål. Tros- og religionsfrihed er en
menneskerettighed ifølge FN’s menneskerettighedskonvention, paragraf 18. Denne rettighed
krænkes dagligt for millioner af mennesker.
Undertrykkelse af religiøse minoriteter er et komplekst fænomen. I nogle områder har forfølgelsen
bund i lande med kaos og kriminalitet, i andre
handler det om diktatorer og myndigheder, som
enten hylder ateisme, en anden religion eller sig
selv og således levner meget lidt plads til andre
trosformer. Konservativ islam spiller i store
områder en central rolle i undertrykkelsen.
Hertil kommer, at forfølgelse ofte er iblandet
storpolitiske og økonomiske interesser.
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Forfølgelser forværret
Verden oplever nogle af de mest massive kristenforfølgelser i historien. Det dokumenterer en
forskningsrapport fra 2017 fra Aid to the Church
in Need. Det uafhængige forskningscenter Pew
Research Center har siden 2007 gennemført årlige
undersøgelser af religions- og trosfriheden i 198
lande. I 2018 konkluderede centeret i en rapport,
at der er sket en markant stigning i andelen af
lande, der oplever en høj eller meget høj grad af
myndighedsrelaterede restriktioner i religions- og
trosfrihed. Nogle forskere anslår, at omkring 75%
af al religiøs diskrimination og forfølgelse nu er
rettet mod kristne. For 100 år siden udgjorde de
kristne 20% af befolkningen i Nordafrika og
Mellemøsten. I dag udgør de kristne mindre end
4%, og man anslår, at der er omkring 15 millioner
kristne tilbage. For ti år siden var der over 1 million kristne i Irak. I dag er der under 300.000.
I ly af krige udryddes kristne. Det er sket før i
historien. Det Armenske Folkedrab i 1915 fandt
sted, mens 1. verdenskrig rasede. Det Armenske
Folkedrab spøger fortsat i den blodige konflikt i
Nagorno-Karabakh. I Afrika huserer militante
islamiske grupper, og fra Saudi-Arabien udgår en
ekstremistisk sunnimuslimsk terror.
På Gaza-striben er der under 800 kristne tilbage,
Egypten har ved kristne højtider været udsat for
terror mod kirker, Sri Lanka blev ramt af islamisk
terror, hvor tre danske børn omkom, i Kina er bibelarbejde blandt børn og unge truet, i Indien øges
undertrykkelsen over for de kristne. I Frankrig har
der været flere angreb på kirker. Konvertitter fra
islam til kristendom er en særligt udsat gruppe –
for blot at nævne nogle nedslag i en blodig, undertrykkende historie fra den nutidige kristenforfølgelse.

FAKTA:
• På verdensplan er der 2,2 milliarder kristne,
1,6 milliarder muslimer og 1 milliard hinduer.
• 75% af verdens religiøst forfulgte er kristne.
For hundrede år siden var 20% af befolkningen
kristne i Mellemøsten. I dag mener man, at der er
under 5%.
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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
Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55
E-mail: dhj@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
MENIGhEDSRÅDSMØDER
afholdes i Vig præstegårds
konfirmandstue. Dog må mødet
den 18.01.2022 flyttes pga. ombygning. Se kirkens hjemmeside.

Nyt fra menighedsrådet
Grandækning
Det er ikke så lang tid siden, der blev udsendt regninger for
grandækning på de gravsteder, hvor det er ønsket til denne jul.
Betalingen skulle på nuværende tidspunkt gerne være sket.
Kirkegårdspersonalet vil som tidligere pynte gravstederne noget
varieret. På nogle gravsteder vil der være en ”traditionel”
dækning med gran der er lagt dekorativt på gravstedet på jorden.
Andre gravsteder vil blive pyntet med en ”dekoration” i gran.
Dette er en nødvendighed af hensyn til personalets arbejdsmiljø.
Det vil også give kirkegården et mere varieret udseende.
Poul Erik Pedersen
Formand

JULEhJÆLP – hvis du er økonomisk trængt i julen
Vig Kirkes menighedsråd har igen i år mulighed for i samarbejde
med Lions Odsherred, at uddele julehjælp og sprede juleglæde.
Ansøgningsskema kan hentes på Vig Kirkes hjemmeside
www.vigkirke.dk og sendes på mail til lisetrans37@gmail.com
Har du spørgsmål, så kontakt gerne præsten.
Ansøgningsfrist er 6. december 2021.

Vi(g) søger frivillige…
I Vig Kirke er vi afhængige af frivillige til en lang række opgaver.
De frivillige bidrager til kirkens liv, vækst og sammenhæng.
Har du lyst til at hjælpe til med kirkekaffen, deltage i plejehjemsgudstjenester sammen med præsten, smøre madder til konfirmanderne, pynte kirken ved særlige lejligheder?
Eller kan du synge, spille, sy, arbejde med træ eller male? Eller
måske noget helt andet? Så skulle du prøve at blive frivillig i din
lokale folkekirke. Tilmeld dig hos præsten. Vi har brug for dig!

KOMMENDE MØDEDATOER
Tirsdag 23.11 kl. 09.30
Tirsdag 18.01 kl. 09.30
MobilePay til Vig Kirke:
Bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 46503
Tak for hver eneste bidrag.
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Julen har bragt velsignet bud
STRIKKEKLUB
Det er et hit at strikke dåbsklude!
Den første onsdag i måneden fra kl. 13-15 mødes
vi i konfirmandstuen og strikker dåbsklude.
Vi har mønstre, opskrifter og garn. Du medbringer
strikkepinde i str. 2,5 og 3,0. Vi hygger og strikker
sammen. Der er kaffe på kanden og lidt mundgodt.

SAMTALEVÆRKSTED
– søndagens tekst under lup
Vi fortsætter vores samtaler om kristensom, gudstjeneste og tro. Onsdag 24. november og 19. januar
kl. 13-15 i konfirmandstuen. Kom og vær med!

Julekoncert

Søndag den 5. december kl. 16.00

SANGAFTEN – Vi(g) synger da sammen
Vi mødes i kirken til fællessang den 17. november
og 25. januar kl. 19.00. Første gang er temaet
“Årstidssalmer”. Efter pausen, hvor der vil være en
forfriskning, er det tid til at ønske sin yndlingssang. I januar er temaet “Nye salmer”. Det er så
glædeligt, at vi(g) igen må synge sammen.

MINDETRÆ – en adventstradition
med tid til eftertanke
I adventstiden tæller vi dagene til jul. Fra gammel
tid er adventstiden også en forberedelsestid, hvor
man gennem stilhed og eftertanke forbereder sig
på den kommende julefest. En stille eftertanke er
en anledning til at tænke på mennesker, som vi
har mistet, og som vi i særlig grad savner i juletiden.
Ved mindetræet, der bliver sat op i Vig Kirke 1.
søndag i advent, kan man skrive en lille julehilsen til
én man savner eller gerne vil mindes og hænge
kortet op på træet. Der vil være kort, bånd og
skriveværktøj til rådighed. Mindetræet bliver fjernet
den 23. december, men hilsnerne bliver ikke smidt
ud, og træet planter vi ud på kirkegården.
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Den unge barytonsanger Magnus Bille synger
et stemningsfuldt juleprogram med uddrag fra
bl.a. händels Messias og Juleoratoriet. Han
akkompagneres af sine forældre, Simone Fought
på klaver og orgel og Karsten Kristensen på
saxofon. Der vil også være et par fællessalmer,
som vi alle kan synge med på.

De Ni læsninger – en festlig optakt til julen
Søndag den 12. december kl. 16 fejrer vi
adventstiden med en stemningsfuld musikgudstjeneste efter engelsk tradition. Der veksles mellem
tekst og musik i form af kendte danske julesalmer,
oprindelige engelske carols i dansk oversættelse og
andre musikalske godter. Vel mødt til en smuk,
festlig og stemningsfuld optakt til julen.

Godt nytår

Vi ønsker hinanden et godt nytår 31. december
kl. 14.00 ved en enkel og kort gudstjeneste, hvor
vi siger farvel til det gamle år og velkommen til et
nyt. Menighedsrådet er vært for et glas bobler og
lidt kransekage.

Nytårskoncert

Søndag den 16. januar kl. 16 giver Nykøbing
Sjælland Stadsorkester for første gang en
festlig nytårskoncert med nyt spændende repertoire
i nytårspyntet kirke og “bobler” i glasset.

Torsdagstræf

Konfirmanderne lørdag 4. september 2021

Vi mødes på nedenstående datoer fra kl. 9.30 –
11.30 i konfirmandstuen i Vig præstegård.
Det koster 20 kr. for kaffe og frisk brød.
4. november: ”Hvad skal jeg læse? Kom og bliv
inspireret til en god læseoplevelse!”
Silke, Mette og Anette fra Biblioteket medvirker.
25. november: Julefrokost kl. 12.00

Kyndelmisse 2022

Onsdag den 2. februar er det kyndelmisse og
det fejrer vi med en lysandagt i kirken kl. 19.00
Ved samme lejlighed vil vi have fernisering af
konfirmandernes ikoner, der udstilles i våbenhuset.
Som traditionen foreskriver, afslutter vi med et
sammenskudsgilde med pandekager. Hvis du har
mulighed for at bidrage med 10 pandekager til
denne festlige aften, hører vi gerne fra dig!

Konfirmanderne lørdag 4. september 2021

Konfirmanderne søndag 12. september 2021
DEADLINE FOR NÆSTE KIRKEBLAD: 10.01.2022. Redaktion: Michael Hjortsø, e-mail: michjo@medset.dk
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Mette Kvistbo Bjerrum • Tryk: Trundholm Tryk,Vig
Layout: www.ﬁchogﬁch.dk (ikke anvarlig for kirkernes egne valg af billeder)
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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

Vi glæder os i denne tid

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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Lørdag den 4. september blev disse herlige konfirmander
konfirmeret i vores kirke:
Bagerst fra venstre ses Honey Krag, Maibrith Neumann, Anton Buchardt
og Cecilie Henriksen. Forrest fra venstre ses Nikolaj Skovsgaard,
Katrine Jørgensen og Cornelius Lindemann

FOR BØRN: KRISTUSLEGENDER
Egebjerg Kirke torsdag 9. november kl. 10-11

JESUS OG JUDAS

Blandt Selma Lagerløfs Kristuslegender er der en fortælling om
Jesus og Judas, der som børn laver fugle ud af ler. Den hedder
“I Nazaret”. Den handler om store temaer som misundelse og vrede,
fortalt på en måde, så børn gribes af den.
Historien findes i en smuk udgave
med illustrationer af Esben Hanefelt, som vi undervejs vil vise
børnene, sammen med salmer og
sange, som knytter sig til temaerne i fortællingen. Sammen vil
vi også lave nogle små lerfugle.
Formiddagen er en del af Odsherred Litteratur og læsefestival og
skulle have fundet sted sidste år,
men blev udskudt på grund af
covid-19. Målrettet alderen
1-3 klasse.
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Der er noget i luften
jeg véd ikke hvad,
som forår, skønt skoven
har mistet hvert blad,
der er noget i luften
som rosernes duften,
som fuglenes fryd,
skønt rosen er falmet, og fuglen
er draget mod syd.
Der er noget i luften,
som gør mig så glad,
som trøster mit hjerte
i ungdommens bad,
der er noget herinde,
et strålende minde
med kærter og sang,
om julen derhjemme, derhjemme
hos moder en gang.
Der er noget i luften,
et barndommens bud,
som lyser imod mig
som stjernen fra Gud,
som leder mig stille
til frelseren lille
med barndommens fryd,
skønt barndommen flygted som fuglen,
der rejste mod syd.
O kom til os alle,
du højtidens drot,
om lokken er gylden,
om håret er gråt!
Udbred dine hænder,
mens lysene brænder,
og skænk os din fred,
thi evig, ja evig er glæden,
når du følger med.

Vi synger advent og julen ind,
så vi kan være godt forberedte…
Tirsdag den 23. november kl. 19.00 mødes vi
i konfirmandstuen for at synge sammen.
Det vil især være advents-, julens- og vinterens
sange og salmer vi vil tage fat på efter frit indfald.
Imens hygger vi os med et godt glas gløgg.
Alle er selvfølgelig velkomne.

Festgudstjeneste
NI LÆSNINGER & MØLLEKORET
28. november, 1. søndag i advent kl. 16.00
Kirkeåret indledes igen med de Ni Læsninger –
som er bibelske fortællinger, der fører os fra
begyndelsen til fuldendelsen. Kom og vær med til
at byde det nye kirkeår velkommen.
Har du lyst til at være en af læserne – så sig til.

EGEBJERGKORET

Velkommen igen… 9. december kl. 19.00
Til juletoner i kirken og julehygge i konfirmandstuen med gløgg og musikalske godbidder omkring
klaveret sammen korleder Anna Karina Berg og
Egebjergkoret. Alle er velkomne!

Tekst: Vilhelm Gregersen, 1911
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Luciagudstjeneste
Søndag 12. december kl. 16.00
Vi skal se børnene bære lys ind i mørket og høre
børnene som engle synge Skt. Luciasangen mm.
Gudstjenesten er en børne-& familiegudstjeneste.
Børn, der ønsker at gå Lucia kan kontakte
Yvonne Vejbæk på mobil 21 45 89 56 eller
korleder Ursula Skou på mobil 29 79 03 12.

Det gør vi derfor tirsdag den 18. januar
kl.19.00, hvor vi hygger os sammen i et par
timer i konfirmandstuen. Alle er velkomne.

Oplev Isabella Hübener på fløjte

Det er ikke alle mennesker i vores samfund, som
har mulighed for at fejre jul som alle andre.
Familier og enlige i Egebjerg sogn, som har brug
for en håndsrækning til at fejre julen – kan
ansøge vores menighedspleje. Ansøgning sendes
til sognepræst Michael Nissen på mail jmn@km.dk
mobil 24 24 80 90 eller tlf. 59 32 81 99
senest 8. december 2021

Skolens juleafslutning fredag i kirken
fredag 17. december kl. 10.00
Musikpatruljen bestående af Isabella hübener,
fløjte og Claus Kaarsgaard, kontrabas samt
Xenia Savery, violin. (Isabella er opvokset i
Egebjerg og læs mere på side 11).
Vi indleder med en juleandagt, dvs. med juleevangeliet – fadervor og salmen ”Et barn er født i
Betlehem.” Efter andagten skal vi til julekoncert
baseret på Charles Dickens berømte Juleeventyr;
”Scrooge's hjerte er frosset til is og han er en
grådig og ensom gammel mand, der hader julen.
Men det ændrer sig og han får hjælp til at finde”.
juleglæden”.
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I vinterens mørke er det godt at synge
og at være sammen

Alle ønskes et smukt senefterår, en dejlig
advent og jul samt et godt nyt år!
Michael Nissen, Egebjerg Kirke og menighedsrådet

ODSHERRED
S
RGGRUPPE

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 eller Sognepræst Michael Nissen,
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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
Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55
E-mail: dhj@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
Menighedsrådsmøder:
Torsdag 11.11.2021 kl. 19.00
Onsdag 12.01.2022 kl. 19.00
MobilePay til
Nørre Asmindrup Kirke:
Bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 15876
Tak for hver eneste bidrag.

Nyt fra menighedsrådet
Afslutningen på sommeren og efterårets begyndelse markerede vi
søndag 19. sept. ved høstgudstjenesten og efterfølgende spisning
i konfirmandstuen. Inden spisningen fortalte henrik Pohl om
projektet ”LYT til fortællinger fra et tidligere levet liv”,
som han har været projektansvarlig for. Som omtalt i den
foregående udgave af KIRKEBLADET, har nulevende familiemedlemmer fortalt om familiegravstederne og deres afdøde slægtninges liv. Ved de pågældende gravsteder er der placeret en
QR-kode, som kan scannes med en Smartphone, hvorefter man
kan høre fortællingerne (som i øvrigt også kan høres på
www.nrasmindrupkirke.dk/qr-lydfiler). Tag også gerne en folder
(ligger i våbenhuset), der fortæller nærmere om projektet og med
et kort over kirkegården med angivelse af, hvor QR-koderne er sat
op. (Prøv at scanne QR-koden her på siden).
Disse fortællinger er selvfølgelig først og fremmest personlige
vidnesbyrd om enkeltpersoners og familiers liv. Eftersom de personer der fortælles om, har levet deres liv i – eller i hvert fald har
haft en stærk tilknytning til – Nørre Asmindrup sogn, får fortællingerne også en lokalhistorisk dimension, eftersom der i fortællingerne også ofte indgår beretninger om lokaliteter i sognet og det
liv der udspillede sig dér.
Båndet til fortiden er vigtigt at have med som en naturlig del af
en sognekirkes dna. Lige så vigtigt er det, at der skues fremad og
overvejes, hvorledes kirken og kirkens liv kan udvikles. Derfor har
menighedsrådet gennem et stykke tid arbejdet med – på et indtil
videre indledende stadie – at skitsere en helhedsplan for kirken
samt en revideret kirkegårdsplan.

Nye rammer – nye muligheder
Idéen til at udarbejde en helhedsplan udsprang af, at vi i menighedsrådet ønsker at adressere problemer med fugtregulering,
varme- og el-styring samt belysning i kirken. Da en effektiv
varme- og fugtregulering vil indebære en nyindretning af kirken,
hvad angår kirkebænke – for på mest optimal vis at kunne regulere varmen i kirken – så vi i menighedsrådet muligheden for, at
få det bedste ud af situationen. Nødvendigheden af at fjerne
nogle kirkebænke for at optimere varmestyringen rummer nemlig
samtidig chancen for at nyindrette kirkerummet og derved give
nye muligheder for at anvende rummet på. Hvis de bagerste
bænke blev fjernet og erstattet med løse stole, ville denne del af
kirken pludselig rumme masser af nye muligheder…
Fortsættes næste side…
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Nye og spændende muligheder
Som et supplement til søndagshøjmessen kunne nye gudstjeneste- eller andagtsformer,
der ikke nødvendigvis ville være orienteret op mod prædikestolen, blive en naturlig del af
det kirkelige liv i Nørre Asmindrup.
I forbindelse med konfirmandundervisning ville en
fjernelse af de bagerste bænke også kunne danne
rammerne for nye, spændende måder, hvorpå
undervisningen kunne finde sted.
Hvis man gik skridtet videre og fjernede samtlige
bænke i kirken og erstattede dem med løse stole,
ville dette give kirkerummet en endnu større fleksibilitet og således give langt bedre muligheder
for endnu flere anvendelser af kirkerummet i form
af f.eks. kirkekoncerter, hvor publikum eksempelvis
kunne sidde i en halvcirkel rundt om en sanger/
musiker – og hvor publikum måske endog, på
sangerens/musikerens foranledning, kunne blive
en del koncerten og medvirke som kor.
Det er meget vigtigt for menighedsrådet at
understrege, at det centrale i idéen med at nyindrette kirkerummet, hvad angår udskiftningen af
kirkebænkene med stole netop er muligheden for
at tilpasse indretningen, når det tjener et formål
til bestemte lejligheder og i visse sammenhænge.
Det at bibeholde et traditionelt indrettet kirkerum
ved højmessen og ved kirkelige handlinger vejer
dog lige så tungt for menighedsrådet. De løse
stole vil således nok oftest blive stillet op på rækker på helt traditionel vis på samme måde som
kirkebænkene, men selv her vil stole fremfor
bænke give langt større fleksibilitet i forhold til
deltagerantal, og – ikke at negligere – en langt
bedre siddekomfort for de fleste.
Der er også indledende overvejelser i gang mht.
en revideret kirkegårdsplan. Et centralt element i
denne er at erstatte det tværgående stendige
mellem den ”gamle” og den ”nye” del af kirkegården. Dette ville have en gavnlig effekt mht. at
reducere fugt i kirken og således være godt for
kirkens murværk, eftersom et sådant græsstykke
mellem de to niveauer på kirkegården ville være
med til at affugte kirken.
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Desuden arbejdes der også på at klarlægge, hvordan kirkegården på længere sigt kan få et mere
harmonisk udtryk, hvilket bliver mere og mere
aktuelt i takt med, at flere og flere gravstedspladser ligger ubrugte hen. I den forbindelse aflagde
landskabsarkitekt og kirkegårdskonsulent Karin
Corfitzen for nylig Nørre Asmindrup Kirke et
besøg, hvor hun sammen med menighedsrådet
var på kirkegårdsvandring. Her rådgav hun om,
hvordan vi mere konkret kunne arbejde videre
med vores idéer om, både hvorledes kirkegårdens
overordnede indretning, og hvordan f.eks.
ændringer i beplantninger, m.v. på områder, hvor
der ikke er gravsteder, kan bidrage til et mere
harmonisk udtryk. Alle vores overvejelser omkring
såvel nyindretningen af kirkerummet som en revideret kirkegårdsplan er endnu på et indledende
stadie, da planernes gennemførelse vil forudsætte
godkendelser og tilladelser fra forskellige instanser.
Endelig vil vi allerede nu gøre opmærksom på
afholdelsen af den kirkelige festival “himmelske
Dage” i Roskilde i Kristi Himmelfartsferien fra den
26. maj til 29. maj 2022. Himmelske Dage kan
med sin blanding af bl.a. debatter, musik og
koncerter samt andagter og gudstjenester bedst
beskrives som et kirkeligt folkemøde. Se evt.
program, m.v. på www.himmelskedage.dk
Jytte Fink
Formand for Menighedsrådet

JULEhJÆLP – JULEKURVE
Igen i år stiller Lions Odsherred et antal julekurve til rådighed. Siden 2004 har de uddelt julekurve til familier i Odsherred, som et bidrag til, at
flere svært stillede familier også kan få en god og
rar juleaften. Julekurvene indeholder mad og lidt
godt til en juleaften. Har du brug for en julekurv
kan ansøgning sendes til Sognepræst Ann Skov
Sørensen på mail: anss@km.dk eller et brev:
Asmindrupvej 49, 4572 Nr. Asmindrup. Du er også
velkommen til at ringe/sms på 26 13 59 39.

KIRKEBLADET NR. 4 | NØRRE ASMINDRUP | NOV/DEC 2021/JAN 2022

VÆR MED I ÅRETS LUCIAKOR

SANGAFTEN onsdag 24. nov. kl. 19-21

Mød op i kirken 4. nov. kl. 15.15, hvis du har
lyst til at være med. Vi mødes hver torsdag i nov.,
hvor vi skal hygge og øve til Luciagudstjenesten,
der finder sted kl. 15.00 den 28. nov. – 1. søndag
i advent. Tilmelding til Ann Skov Sørensen på
mobil: 26 13 59 39 eller e-mail: anss@km.dk

Vi mødes i kirken og synger årtidens og andre
sange sammen! Arild Bjørn, Peter Merlung og
Annette Schiøtz står for musikken og i pausen
vil der være mulighed for at købe drikkevarer.

KONCERT i Nørre Asmindrup Kirke
fredag 22. oktober kl. 19.00
Vi byder på en musisk aften med komponist og
musiker Anna Karina Berg, som vil synge egne
og andres tekster akkompagneret af Arild Bjørn.
****************************************

KONCERTGUDSTJENESTE
Nørre Asmindrup Kirke 19. dec. kl. 16.00
TIRSDAGSKAFFE – hygge og sniksnak
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe,
så kom og vær med. Vi mødes tirsdage i ulige
uger fra kl. 09.30–11.00. Alle er meget velkomne!
Vi mødes den 9.11/23.11/7.12 samt 4.1/18.1/1.2.

Solofløjtenist Isabella hübener og kirkens
organist Arild Bjørn leverer musikken til gudstjenesten. Vi kender Isabella fra mange års deltagelse i både jule- og påskegudstjenester her i
kirken og hun har siden sin mastereksamen fra
Royal Conservatoire of Scotland i 2013, været
en aktiv kammermusiker og freelance
orkestermusiker. Hun assisterer jævnligt i
alle de danske landsdelsorkestre samt
Det Kgl. Kapel, og også i flere af de svenske
orkestre. Som kammermusiker, har hun
gjort sig særligt bemærket med den utraditionelle, prisbelønnede, performanceduo,
inDuo, for sopran og fløjte, sammen med
sopranen Sofie Elkjær Jensen.
Isabella har deltaget som quizdeltager i
“Den Klassiske Musikquiz” på DRK.

Årets konfirmander den 5. september 2021
NØRRE ASMINDRUP | NOV/DEC 2021/JAN 2022

11

Gudstjenesteliste november-december 2021 og januar 2022
01. november Allehelgen
07. november Allehelgen
Allehelgen
Allehelgen
14. november 24.s.e. trinitatis

21. november Sidste s. i kirkeåret

28. november 1. søndag i advent

05. december 2. søndag i advent
12. december 3. søndag i advent

19. december 4. søndag i advent

24. december Juleaften

25. december Juledag

26. december 2. juledag
31. december Nytårsaften
01. januar
Nytårsdag
02. januar

Helligtrekonger

09. januar

1.s.e.Helligtrekonger

16. januar

2.s.e.Helligtrekonger

23. januar

3.s.e.Helligtrekonger

30. januar

4.s.e.Helligtrekonger

02. februar

KYNDELMISSE

(*)

V

Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Nr. Asmindrup
Vig Kirke
Vig Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Egebjerg Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Egebjerg Kirke
Vig Kirke
Egebjerg Kirke
Nr. Asmindrup Kirke
Vig Kirke
Vig Kirke

Se omtale under kirkernes sider her i bladet
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19.00
Mette Kvistbo Bjerrum
16.00
Michael Nissen
16.30
Ann Skov Sørensen
10.30
Michael Nissen
10.30
Michael Nissen
15.00
Michael Nissen
10.30
Mette Kvistbo Bjerrum
10.30
Ann Skov Sørensen
09.00
Ann Skov Sørensen
10.30
Mette Kvistbo Bjerrum
15.00 Luciagudstj.(*) Ann Skov Sørensen
16.00
Michael Nissen
10.30
Mette Kvistbo Bjerrum
10.30
Ann Skov Sørensen
09.00
Karin Bundgaard Nielsen
10.30
Michael Nissen
16.00 Luciagudstj.(*) Michael Nissen
16.00 Ni læsninger (*) Mette Kvistbo Bjerrum
10.30
Ann Skov Sørensen
16.00 Koncertgudstj.(*) Ann Skov Sørensen
Isabella Hübener og Arild Bjørn medvirker
10.30
Mette Kvistbo Bjerrum
15.00
Michael Nissen
14.00 og 15.30
Ann Skov Sørensen
14.00 og 15.30
Mette Kvistbo Bjerrum
10.30
Michael Nissen
10.30
Ann Skov Sørensen
10.30
Mette Kvistbo Bjerrum
10.30
Ann Skov Sørensen
10.30
Mette Kvistbo Bjerrum
14.00
Mette Kvistbo Bjerrum
16.00
Ann Skov Sørensen
16.00
Michael Nissen
10.30
Michael Nissen
10.30
Mette Kvistbo Bjerrum
10.30
Michael Nissen
10.30
Bent Jessen
09.00
Michael Nissen
14.00
Ann Skov Sørensen
10.30
Ann Skov Sørensen
10.30
Mette Kvistbo Bjerrum
09.00
Michael Nissen
10.30
Michael Nissen
10.30
Mette Kvistbo Bjerrum
09.00
Ann Skov Sørensen
10.30
Ann Skov Sørensen
10.30
Mette Kvistbo Bjerrum
19.00
Mette Kvistbo Bjerrum

