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Turen går til 
Holsteinborg 
og ...

Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt MICHAeL nISSen, egeBJerg KIrKe
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MICHAeL nISSen 

Sommerudflugt til 
Aarhus

Overskriften stammer fra salme 
8 i det det gamle testamente, 
hvor der står;
"Når jeg ser din himmel dine fin-
gers værk, månen og stjernerne, 
som du satte der på himlens 
bue, hvad er da et menneske, 
at du husker på det, et menne-
skebarn, at du tager dig af det?

Det er jo egentlig helt fantasti-
ske ord, ikke mindst jo ordene; 

”hvad er da et menneske, at 
du husker på det, et menneske-
barn, at du tager dig af det”? 

men stop nu lidt!
Hvorfor ?
Jo, fordi hvordan kan et menne-
ske, hvordan kan du og hvordan 
kan jeg have, ikke kun et  ansigt,  
men et af Gud kendt ansigt,  med 
de furer og kendetegn, der nu en 
gang  kan være i et ansigt,  som 
gør et ansigt personligt og præ-
get af et liv. 

det er umuligt. 
Vi er jo så mange her på vores 
klode, efterhånden alt for man-
ge kan man sige.

Milliarder og atter milliar-
der.
Derfor, i den store sammen-
hæng, i det store menneskehav, 

Hvad er da et menneske, at 
du husker på det !

i dette vort store univers, som 
måske kun er en del at noget, 
der er endnu større, der er vi 
ingenting.

Højst måske en temmelig lige-
gyldig mikroskopisk dråbe i det 
store kæmpehav.

Anderledes kan det ikke for-
holde sig.

Det er sådan, man måske 
tænker, når man står og ser op i 
den store stjernehimmel og ud  
i den store fjerne uendelighed, 
vi ikke kan forholde os til på an-
den måde, end man føler sig lille 
og ubetydelige.

”Hvad er da et menne-
ske, at du husker på det, 
et menneskebarn at du 
tager dig af det."
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fortSAt

Ordet fra præsten

Fællesarrangement

Om mennesket, og mennesket 
det er jo dig og mig, om os siger 
Grundtvig, og det gør han i forta-
len til Nordens mytologi i 1832, 
at vi er et af Gud foranstaltet eks-
periment af støv og ånd.

Gud skabte mennesket, som 
det siges i skabelsesberetnin-
gen. 

Gud skabte mennesket ved at 
forme det af jordens støv og jord 
og ved at blæse sin livs ånde ind 
i det. 

det var eksperimentet! 
Og miraklet skete, for støvet fik 
liv, og hen ad vejen blev støvet 
til et levende menneske.   Vi blev 
til mennesker med hver vore 
tanker, følelser, fornemmelser 
og holdninger, som alt efter gør 
os til netop den, vi nu engang er, 
forskellige på godt og på ondt, 
men alle også med det til fælles, 
at vi er fanget i og af os selv. 

Så meget endda, at man kan 
synes, når vi ser på verden og 
ufreden og hadet, når vi ser på 
manglen af godhed og kærlig-
hed, at man da kan synes, at 
det guddommelige eksperi-
ment mellem støv og ånd, som 
Grundtvig kalder os, at det i 
virkeligheden totalt er mislyk-
kedes.

Alligevel og det til trods, siger 
evangeliet, er det et bånd, som 
hedder Kristus. 

Kristus i hvem og ved hvem Gud 
er i stand til alligevel at elske ver-
den, dig og mig, som vi er.

det kaldes nåde.
Kristus kom til verden, som det 
siges i Johannesevangeliet, ikke 
for at dømme verden, men for at 
verden skulle frelses ved ham. 
Derfor kaldes han af Johannes 
for den gode hyrde..

Egentlig, hvis det skal være 
helt rigtigt, så står der i den græ-
ske tekst ikke den gode hyrde, 
men der står den sande hyrde, 
fordi Kristus er sandheden.

Dvs. er den sandhed, som altid 
står i modsætning til tomheden, 
til ligegyldigheden, til menings-
løsheden, til selvoptagetheden, 
løgnen, ondskaben, hadet, og det 
mørke verden er så fuld af.

”Når jeg ser din himmel dine 
fingers værk, månen og stjer-
nerne, som du satte der, hvad 
er da et menneske, at du husker 
på det, et menneskebarn, at du 
tager dig af det? 

Hvem er vi, spørger vi.
Og her svarer Jesus: Jeg kender 
mine. Han kender vores ansigt, 
dit og mit ansigt, han kender 
vores modstand og vores tvivl, 
kender vores næsten evige svigt, 
og alligevel som Jesus siger det, 
alligevel skal ingen rive dem ud 
af min hånd, en hånd som er 

fuld af nåde og tilgivelse.
Egentlig kan det ikke udtryk-

kes smukkere end i salme 139 i 
Det gamle Testamente, hvor det 
siges, 
”Herre du ransager mig og kender 
mig Du kender mig, hvad enten jeg 
sidder eller står
Selv på afstand mærker du, hvad 
jeg vil.
Du har rede på, om jeg går eller 
ligger
Og alle mine veje er du fortrolig 
med
Før et ord er blevet til på min tunge,
kender du det Herre.
Bagfra og forfra indeslutter du mig
Og lægger din hånd på mig,
Hvor skulle jeg flygte bort fra din 
vrede,
hvordan skulle jeg slippe bort fra 
dig ?
Stiger jeg op til himlen, er du der,
låner jeg morgenrødens vinger
eller slår mig ned, hvor havet det 
ender
også der leder du mig 
og din hånd holder mig fast.

Spørger vi om hvem vi egent-
lig er når vi står og ser op i den 
store stjernehimmel og uende-
ligheden, så peger evangeliet 
på Kristus, på hans liv, død og 
opstandelse for vores skyld. 

Der peges på Kristus som  si-
ger; ” Jeg er den gode hyrde. 
Jeg og faderen er et” dvs. er den 
sandhed, er den kærlighed, er 
den tilgivelse som er bærer af 
dit og mit liv. 
Med ønsket om at alle må få en 
velsignet og smuk sommer.

MICHAeL nISSen

Friluftsgudstjenesten – for alle sognene i Odsherred – 
bliver i år søndag d. 18. august kl. 11 i Klint Kalkbrud. Efter 
gudstjenesten spiser vi den medbragte mad i det grønne. 
Alle er velkomne fra nær og fjern. 
Kirkebilen kan bestilles dagen i forvejen hos Strandlyst Taxi, 
tlf. 4025 0606.
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Det sker

juNi  

11.06 KL. 18.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

15.06. KL. 12.00: 
DÅBSGUDSTJENESTE I VIG 
KIRKE 

juLi   

16.07 KL. 07.45-19.30:
FÆLLES NR. ASMINDRUP- VIG 
SOGNEUDFLUGT -  SE S. 7

27.07.-03.08:
KULTURFESTIVAL I HELE 
ODSHERRED

AugusT

13.08. KL. 18.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

18.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE I 
KLINT KALKBRUD
______________

* Her er kun nævnt de datoer m.v.,  

der ikke er omtalt på Vig siderne.

dåbsgudstjenester
Af og til er der dåbsgudstjeneste om lørdagen i Vig kirke – i 
samarbejde med Egebjerg kirke, hvor lignende lørdagsdåb 
også finder sted.
Alle er meget velkomne til disse gudstjenester, hvor dåben 
som tema vil være i fokus. Og medbring evt. gerne jeres børn, 
børnebørn, naboens børn m.v., så vi festligt kan tage imod de 
små pus (dåbsbørnene) i vor midte – som menighed, og med-
beboere i sognet.

Sankt Hans i kirke og by
Ved sommersolhverv har 
natten sin korteste varighed, 
mens dagen er kortest ved 
vintersolhverv.
I anledning af, at det allerede 
igen igen er ved den tid, og vi 
skal have sendt alle dæmonerne af sted til Bloksbjerg, så vi kan 
ruste os til at gå den mørke tid i møde mindre martret af alskens 
dårligdomme, så er der ÅBEN KIRKE - med lys, varme, og sagte 
musik – i Vig kirke søndag d. 23. juni mellem kl. 15-18. 
Brug det smukke kirkerum til egen refleksion, andagt, meditation, 
bøn, forbøn mv.  I våbenhuset vil der være en kop kaffe.
Skt. Hans bål talen på Markedspladsen bagved Netto og Aldi, står 
jeg for i år (Annette). Bålet tændes kl. 20.30.
Om formiddagen samme dag er der højmesse kl. 10.30 i Nr. As-
mindrup kirke.

sang giver sjælen vinger
En ny æra med vidunderlige korstemmer, lovsange, rytmiske, 
klassiske, meditative sange, - salmer, - viser m.v., begynder i 
Vig kirke. Det er vores  ønske, at styrke sangen og musikken 
på dejligste vis. Dette har taget sin start nu. Og i den forbindelse 
arbejdes der pt. også på indkøb af flygel, nyt el klaver, samt 
trådløse mikrofoner til kirken.
Ved gudstjenesten  d. 16. juni kl. 10.30 vil stemningsfulde toner 
og sange om livet, håbet og glæden lyde med. Og det er frem-
over tilrettelagt, at sangere i alle aldre fra hele Odsherred, og 
af og til musikere, skal medvirke jævnligt ved gudstjenesterne 
i Vig kirke.

kirkebil
Desværre fungerer vores kirkebil ikke optimalt, så ring gerne til 
Vig præstegård, eller til en fra menighedsrådet, hvis kirkebilen 
ikke kan hente/bringe, så finder vi en løsning.

Af Guds nåde
alle tråde
spindes til vor 
helgendragt,
den alene
kan forene
ånd og støv i 
hjertepagt.
 

N.F.S. Grundtvig
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Vig Sogn

Liv og vækst

MInIKonfIrMAnder  2013

KonfIrMAnd IKoner LAvet I SAMArBeJde Med KUnStner BerIt otHMAn

KonfIrMAtIon St. BededAg -  d. 26. AprIL 2013
foto frA KonfIrMAtIonen Kr. HIMMeLfArtSdAg BrIngeS I næSte KIrKeBLAd

torSdAgStræf UdfLUgt tIL odSHerredS teAter, Hvor fLere deLtAgere 
Stødte tIL. 



5

Vig SognVig Sogn

det er sjældent, at jeg læser 
indholdet i reklamernes om-
slag, som kommer hver uge.

Men i uge 15 blev jeg inte-
resseret, da jeg så forsiden på 
omslaget, hvor der stod:

En kirkemaratonløber når 
i mål.

En kirketjener i Sct. Lukas 
kirken på Frederiksberg har 
besøgt 122 kirker i Køben-
havns stift og mangler kun 
Christiansø kirke. Han blev 
grebet af at gå i kirke under 
konfirmationsforberedelsen, 
og maratonløbet har nu varet 
7 år, hvor han har oplevet en 
masse forskellige ting i for-
skellige kirker, bl. a. at knæle 
ved siden af dronning Mar-
grethe ved altergangen i Gar-
nisons kirke. Han fortæller, 
at han får fornyet energi og en 
stor berigelse ved at overvære 
en gudstjeneste.

For mit eget vedkommende, 
kan jeg kun give ham ret. Det 
er en fryd for sanserne, at sid-
de på en kirkebænk og delta-
ge i gudstjenestehandlingen. 

Kirkemaratonløb
De dejlige salmer, orgelspil 
og evangelierne, som mange 
gange kan føles, taler direkte 
til mig. Bønnerne, som jeg i 
hjertet beder med på, er en 
lise for sjælen.

Jeg tror alle mennesker har 
brug for en stille stund væk fra 
hverdagens mange gøremål til 
at samle tankerne om, hvorfor 
vi er her, hvorfor jeg lige er 
mig, og opleve den gave livet 
er. Trods ønsket om altid at 
være god og gøre godt for an-
dre, falder vi alle mange gange 
ved siden af. Så er det godt at 
vide, at der er et sted at få tilgi-
velse, nemlig ved bøn. For mig 
er kirken det sted, hvor jeg fø-
ler fornyelse og tilgivelse, ikke 
mindst ved altergangen, hvor 
ordene taler så stærkt, og hvor 
jeg i hjertet kommer af med 
det, som tynger. 

Ingen undgår modgang før 
eller siden i livet: sygdom, 
sorg og savn. Men vi har en 
Herre, som vi kan kaste alle 
vores bekymringer på, for Han 
har lidt døden på korset for os, 

for at vi skal leve og have evigt 
liv, sådan som det lige har lydt 
til os i den forgangne påske.

MonA JørgenSen
vIg MenIgHedSråd

I ønskes alle en fortryllende 
sommertid, 

Annette Berg
SognepræSt I vIg

KonCert Med SÓLA og SeMIon – d. 5. MAJ 2013

MonA JørgenSen,
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Det sker Årets Konfirmander

indskrivning af konfirmander
Torsdag den 15. august, kl. 16-18, er der indskrivning i præ-
stegården. 
Andet tidspunkt kan  aftales. Dåbs- navneattest medbringes.
Undervisningen er  tirsdag, kl. 08.15-09.45 og begynder tirsdag 
den 3. september. Der  sørges for eventuel transport fra Præ-
stegården til skolerne i Højby og Vig.

juli

16.07 KL. 07.30-19.30:
SOGNEUDFLUGT
DEN GAMLE BY OG
ARoS

AugusT

04.08 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE I
PRÆSTEGÅRDEN 

06.08 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

15.08 KL. 16-18:
KONFIRMANDINDSKRIVNING
I PRÆSTEGÅRDEN

18.08 KL. 11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE
I KLINT KALKBRUD

29.08 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG 

sepTember

03.09 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

Torsdag, den 29. august, kl. 14
karen Margrethe og Mogens Abrahamsen fortæller om Rosa 
Abrahamsen. Hun fik polio 
under den store epidemi i be-
gyndelsen af  50´erne. Under 
navnet Blegdammens Rose  
blev hun kendt over hele lan-
det for sine varme og følsomme 
digte, som hun skrev under den 
første halvdel af hendes 12 års 
sygdomsperiode. Vi skal høre om hendes skæbne og hendes uku-
elige livsvilje og tro på livet – at livet det er livet værd, på trods af 
tvivl og stor besvær, på trods af det, der smerter.  Rosa var  26 år 
- mor til 2 små børn - , da hun i 1952 blev ramt af polio; indtil sin 
død i november 1964, lå hun næsten totalt lammet i en sygeseng.

Rosa fik udgivet 2 digtsamlinger: ”De store skibe” og ” De gyldne 
timer.” Det bliver en personlig fortælling, da Mogens Abrahamsen 
er Rosa Abrahamsens bror.

Sognets eftermiddag

øverSt: JonAS, LUCAS, JonAS, eMIL, MAdS, ALexAnder, MICKI, eMIL
nederSt : AndreAS, JUStInA, freJA, AMALIe, MAtHILde , Ann-SofIe, AnderS.
foto: tIM LerCHe.

Det dufter lysegrønt 
af græs
i grøft og mark og 
enge.
Og vinden kysser 
klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu 
kommer
en varm og lys skær-
sommer.

Johannes Johansen
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Nr. Asmindrup Sogn

Sommerudflugt til Aarhus

den gAMLe By

fortSAtAroS

Tirsdag den 16. juli. 
Der er afgang fra forsamlings-
husene Nr. Asmindrup kl. 07.30 
og fra Vig kl. 07.45, hjemkomst 
kl. ca. 19.30.
Der er morgenbuffet på Mols-
linien.
Vi spiser Myrnas håndmadder 
i Skt. Lukaskirkens sognegård.
Vi drikker kaffe i Musikhusets 
café .
Pris for turen inklusive mor-
genbuffet, frokost, kaffe/ drik-
kevarer, entreer/rundtur med 
guide er 450,- kr.
Tilmelding senest den 9. juli til 
Eva Jensen på tlf. 30 63 75 28 og 
til Else Philipsen 59 32 42 01.

Den Gamle By er  verdens første 
frilandsmuseum for købstæ-
dernes kultur og historie. Mu-
seet er opbygget som en gam-
mel købstad med 75 huse fra 
1500-1800-tallet samt enkelte 
småbygninger fra 1900-tallet 
hentet fra forskellige byer i 
Danmark.
Museets ophavsmand hed 
Peter Holm. Han var skolelæ-
rer og lokalhistoriker. Ideen 
opstod, da købmandsgården 
"Den gamle Borgmestergård" 
i Aarhus skulle rives ned. Han 
fik udvirket, at gården blev gen-
opført som udstillingsbygning 
ved Landsudstillingen i Aarhus 
i 1909. Efter udstillingen lyk-
kedes det Peter Holm at skaffe 
midler til at få genopført går-
den permanent. Aarhus Kom-
mune stillede et stykke jord til 
rådighed. Den 23. juli næste år 

kan Den Gamle By fejre 100 års 
jubilæum.
Den Gamle By er en vandring 
gennem købstadens histo-
rie de sidste 300 år. Værktøj, 
inventar etc. fra gamle hånd-
værksfag giver et indtryk af 
købstadens dagligliv i byens 
huse. Dertil kommer samlin-
ger af ure, dragter, tekstiler, 
sølvtøj, fajance og legetøj, som 
er udstillet.
Helsingør Theater blev gen-
opført i 1961. Der har været 
opført både opera, komedier, 
klassiske og moderne koncer-
ter, ligesom det bliver brugt til 
foredrag og kongresser.
Derudover er museet lige nu i 
færd med at bygge en ny bydel, 
som kommer til at vise husene 
fra 1920'erne og frem. Byde-

len hedder Den moderne by. 
Første etape åbnede i 2009 og 
er ramme om Danmarks pla-
katmuseum, samt Politikkens 
pavillon fra landsudstillingen 
i 1909.

Aros - Aarhus kunstmu-
seum
Museet blev etableret i 1859 
som Danmarks ældste muse-
umssamling uden for Køben-
havn. Det havde til huse flere 
steder i Aarhus, indtil den nye 
store museumsbygning blev 
taget i brug (2004), tegnet af 
Schmidt, Hammer og Lassen og 
beliggende ved siden af Musik-
huset Aarhus.

kuben
ARoS er med sine 17.700 kva-
dratmeter fordelt over ni eta-
ger ét af Nordeuropas største 
kunstmuseer.
Bygningen er formet som en 
kube (terning) med et grund-
plan på 52 x 52 meter og en 
højde på 43 meter.
Gennem kuben er lagt et kur-
vet snit, der udgør museums-
gaden. Midt i gaden rejser en 
spiralformet trappe sig, og ad 
den kan publikum bevæge sig 
rundt til de forskellige gallerier 
og øvrige faciliteter i bygnin-
gen.

regnbuen
Over ARoS’ tag svæver den 
dansk/islandske kunstner Ola-
fur Eliassons permanente kunst-
værk Regnbuen Panorama; en 

den gamle by og Aros
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Nr. Asmindrup Sogn

Nyt fra menighedsrådet

Ny graver
Vi tog afsked med  vores Ka-
milla Jentoft Fertin, den 31. 
marts. Kamilla blev ansat som 
graver 1. marts 2009. Kamilla 
er agronom, cand.agro., og 
har fået job inden for sit fag-
område. Vi siger Kamilla tak 
for de  år, hun har været  vo-
res graver. Tak – for  arbejdet 
omkring og i kirke og for den 
velholdte kirkegård.
Vi ønsker Kamilla held og 
lykke i hendes nye job. 

Menighedsrådet har valgt 
Nadja Petersen, Bøsserup, 
som ny graver. Nadja har tid-
ligere været ansat hos os som 
gravermedhjælper.
Vi byder Nadja velkommen og 
ser frem til et godt samarbej-
de. Nadja er ansat pr. 1. juni,
I den mellemliggende pe-
riode har vores gravermed-
hjælper Henrik Flink været 
fg. graver.
Vi siger tak til Henrik for den 
gode indsats.

 egon nIeLSen

menighedsplejen
Bidrag til Menighedsplejen 
kan indbetales i Sparekas-
sen Sjælland – konto 0517 
1016990 . 
På forhånd tak.

”Gak ud, min sjæl, betragt 
med flid i denne skønne som-
mertid
  Guds underfulde gaver!”

HennIng HAnSen

150 meter lang og tre meter bred, 
cirkelformet rundgang udført i 
glas i alle spektrets farver. Det 
farverige mesterværk har en 
diameter på 52 meter og er 
monteret på slanke søjler 3,5 
meter over museets tagflade. 
Via trapper og elevator er der 
adgang op til det spektaku-
lære kunstværk og  en sanse-
vandring gennem det cirku-
lære panoramiske forløb med 
udsyn til den omkringliggende 
by og bugt.

kunsten
Museets samling repræsen-
terer dansk og international 

kunst fra 1770 til i dag. Fra 
1700-tallet kan fremhæves 
N.A.  Abildgaard,  fra1800-tallet 
guldaldermalerne  Eckersberg, 
Købke, Lundbye; fra 1900-tal-
let Hammershøi, Krøyer og 
Willumsen. Det moderne  gen-
nembrud i 1900-tallet er rigt 
repræsenteret med værker af 
Giersing, Weie, Rude, Lund-
strøm,  Søndergaard  og Høst. 
Den abstrakte og ekspressive 
kunst er repræsenteret af Ri-
chard Mortensen, Svend Wiig 
Hansen og Asger Jorn samt 
skulpturer af Robert Jacobsen. 
Fra nyere tid ejer museet store 
samlinger af Bjørn Nørgaard og 
Per Kirkeby samt international 
installationskunst af Olafur Eli-
asson og andre.

dante
Den kubiske museumsbygning, 
er inspireret af Dantes ”Den 
Guddommelige Komedie”. Kæl-
deren er helvede (Inferno) og 
tagrummet er himmelen. Med 
realiseringen af tagprojektet 

er forbindelsen mellem him-
mel og helvede fuldendt. Sidst-
nævnte i form af udstillingskon-
ceptet De 9 Rum i museets ne-
derste etage med reference til 
komediens 9 kredse i Inferno. 
Førstnævnte på toppen af ARoS 
med Regnbue panorama, der 
med sin fuldendte cirkel sym-
boliserer det guddommelige

kirkekaffe:
Efter gudstjenesten den 21. 
juli er der kaffe og samvær i 
præstegården.

AroS

regnBUen
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Det sker

juNi

11.06 Kl. 16.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

26.06.KL.19.30
SOMMERSANGSAFTEN

juLi

AugusT

17.08:
UDLUGT

18.08 kl.11.00:
FRILUFTSGUDSTJENESTE I 
KLINT KALKBRUD

27.08. kl. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

sepTember
15.09. kl.10
HØSTGUDSTJENESTE

Se, blomsterflorets 
farvepragt
Gør alle ord forlegne.                       Ja, du gør alting nyt på jord,
Kong Salomon i kroningsdragt       en sommer rig på nåde.          
misundeligt må blegne!                Men klarest lyser dog dit Ord
Alt smukt, vi ved,                                       af kærlighedens gåde.
al kærlighed,                                               Alt kød må dø,
den mindste fugl og lilje                    hver blomst bliver hø
er, Gud, din skabervilje.                     Når visentørt står floret,
                                                                    da blomstrer evigt Ordet.

                                                                                                    
JoHAnneS JoHAnSen

ÅreTs kONFirmANder
I øverste række fra venstre ses:  
Oliver Petersen, præsten og  Adam Jensen
Nederst;
Villads Jacobsen, Amanda Vijayakumar, Elisabeth Schou  
og Jonas Larsen.

foto toM BrUUn

Gak ud, min 
sjæl, betragt 
med flid
i denne skønne 
sommertid
Guds underful-
de gaver!
Se, hvor hvert 
lille blomster-
par sig ynde-
fuldt nu smyk-
ket har på mar-
ker og i haver!

Paul Gerhardt
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glade konfirmander som skal konfirmeres næste år 
den 27.april 2014.

Vi er i de lyse nætters tid.  Det 
markerer vi med en  kombi-
neret koncert og sangaften i 
selvskab med vore vidunder-
lige sommersange og salmer.
Medvirkende er Birgit Mar-
cussen og Vibeke Aggeboe.
det foregår i kirken ons-
dag den 26.juni kl.19.30

Du danske 
Sommer jeg 
elsker dig…

Turen går til Holsteinborg og … 

H. C. AnderSen

"Paa Holsteinborg Juletræet 
staaer, Med straalende Gaver 
og Kjærter, Een Green heelt op 
til Liimfjorden naaer, Med Hil-
sen fra trofaste Hjerter".

Sådan skrev H. C. Andersen den 
26. december 1865 til grevinde 
Benedicte Paludan-Müller i Jyl-
land et lille digt om juletræet 
på Holsteinborg. 

Det gjorde han fordi han 4 
år tidligere i slutningen af no-
vember 1661 havde modtaget 
en invitation fra grevinde Mimi 
Holstein med opfordring til 
ham om at komme til Holstein-
borg. Samværet med ham, som 
hun skrev det ville være den 
ædleste, herligste og kæreste 
gave hun vil modtage. Også 
hendes mand vil glæde sig 
til hans besøg og børnene vil 
juble højt ved at der måske er 
tændt et "juleblus". Andersens 

sidste nye historier vil være en 
god julebord foræring til søn-
nen Ulrik-Adolffs og beder til 
Gud at han vil bevare og skæn-
ke dem hjemmet et lykkeligt 
og med kærlighed velsignet 
hjems uforstyrrede glæder! 

Lørdag den 17. august går 
sommerudflugten til godset 
Holsteinborg, hvor Danmarks 
første juletræ blev taget i brug 
i 1808 og hvor H.C. Andersen 
var en hyppig gæst.

Afgang fra kirkens parkerings-
plads kl.8.45
Rundvisning og fortælling om 
H.C. Andersen på godset Hol-
steinborg kl. 10.30
Frokost med buffet på Lods-
kroen på Bisserup Havn.
Kaffen indtages i det grønne.
pris 250 kr.
Tilmelding senest den 11. 
august til Didde Dich 59 32 84 
66 eller Michael Nissen 59 32 
81 99. 

HoLSteInBorg



11

Egebjerg Sogn

Nyt fra menighedsrådet

I skrivende stund – d. 1. maj 
– er lærer lockout´ en netop 
overstået, og børnene har nu 
haft 3 skoledage. Afgangsklas-
serne har bekymringer, - mon 
de er klar til diverse prøver? 
Regeringen kæmper mod me-
ningsmålingerne, de arbejds-
løse kræver arbejde, og natio-
nalt som internationalt tales 
der meget om krisen, der nu 
har varet i 4 år. Rundt omkring 
i landet bruger politiet mange 
ressourcer på at holde bande-
medlemmerne på måtten, så 
ikke de farer rundt og skyder 
på hinanden blandt os andre.

Problemer, bekymringer, 
ufred, også i Danmark. 

Alt sammen noget, der præ-
ger vores samtid, der er nu og 
her. Og oppe på egebjerget 
står vores mere end 1000 år 
gamle kirke, der har været et 
tryghedsskabende vartegn og 
holdepunkt for mange gene-
rationer, i tider der har budt 
på bekymringer… også noget 

større end de nuværende! 
En kirke, som vist meget få i 
sognet ville undvære, selvom 
mange måske ikke kommer 
der så tit. En bygning, der ejer 
rum til at man ind i mellem 
kan glemme sorger og bekym-
ringer. 

Efter at jeg blev menigheds-
rådsformand har jeg flere gan-
ge været ude for, at arbejdskol-
leger og venner har tænkt og 
udtalt: ”Jeg troede ikke, at du 
var SÅ religiøs???” Mit svar er, 
at jeg er nok ikke mere kri-
sten end de fleste, men – jeg 
har brug for mine forfædres 
kirke, religion og den kultur, 
der ligger i det. Et sted, der al-
tid har været der – næsten… og 
som også er der, når jeg en dag 
ligger under mulden deroppe 
på ”bjerget”. Et sted, hvor man 
kan slippe bekymringerne, 
bearbejde sine sorger over 
dem man mister og dyrke sine 
håb om at biblens Gud findes. 
Derfor er jeg sammen med de 

andre med i menighedsrådet. 
For vi har ansvaret for, at kirke 
og præstegård ikke forfalder 
og forsvinder, og vi har ansva-
ret for at hjælpe Michael til at 
vores kirke bliver et levende 
samlingspunkt for Egebjergs 
sognebørn. Vi har brug for 
Egebjerg kirke, at den bliver 
bevaret – så også indbyggerne 
om 1000 år kan glæde sig over 
kirken oppe på bjerget.  God 
sommer fra os i menigheds-
rådet.

per KrAg

”en kær synder”
Præsten skulle begrave en 
mangeårig indbrudstyv og 
vred sin hjerne me at finde no-
get pænt og passende at sige 
om manden. Til sidst fik han 
dog et lyst indfald og sagde til 
begravelsen; - Ja, man kan sige 
meget om Ole Jensen. Men 
han vågede alltid, når andre 
sov, og hvad man savnede hos 
andre, det fandt man hos ham.

“egebjerg kirkekor har 
øvet siden dec. 2012 og afslut-
tede sin første sæson 2. Pinse-
dag ved udendørsgudstjene-
sten i Præstegårdshaven.

Koret øver videre fra august 
– og nye medlemmer er me-
get velkomne. Koret øver hver 
torsdag i Konfirmandstuen 
fra kl. 19-21 og vi har det bare 
så sjovt.

Mozart, Bach, Grundtvig og 
helt nye sange er på repeto-
rieret. 

På billedes ses fra venstre i ba-
gerste række: Vibeke, Jørgen, 
Per, Villy, Birgit samt Anna Ka-
rina, som er korets meget dyg-

tige leder. Nederst fra venstre: 
Birgit, Gerd, Klara, Susanne og 
Winnie. 3 bas, 3 sopran og 4 
alt.”
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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.

Foto, forside og på side 4: Tom Bruun.
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 Anette Sørensen, Wessels Have 3,
4300 Holbæk, tlf. 24 75 38 88.

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.
Graver: Najda 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

2. JUNI 1. S. E. TRIN. 09.00 HH 10.30 HH 10.30 IW 

 9. JUNI  2. S. E. TRIN. 10.30 HH 09.00 HH 10.00 MN                            

 16. JUNI 3. S. E. TRIN. 09.00 AB 10.30 AB   MUSIK 10.30 JH

 23. JUNI 4. S. E. TRIN. 10.30 AB 15-18   ÅBEN KIRKE 10.00 MN 

 30. JUNI 5. S. E. TRIN. 09.00 AB 10.30 AB 10.30 IW                         

 7. JULI 6. S. E. TRIN. 10.00 AB        - 09.00 IW

 14. JULI 7. S. E. TRIN. 09.00 AB 10.30 AB 10.30 IW

 21. JULI  8. S. E. TRIN. 10.30 HH  09.00 HH 09.00 MN

 28. JULI 9. S. E. TRIN. 09.00 NN 10.30 NN 10.30 MN    

 4. AUGUST 10. S. E. TRIN. 10.30 HH 09.00 HH  09.00 MN   

 11. AUGUST 11. S. E. TRIN. 09.00 HH 10.30 HH 10.00 MN   

 18. AUGUST 12. S. E. TRIN.                     11.00 FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE I KLINT KALKBRUD

 25. AUGUST 13. S. E. TRIN. 09.00 AB 10.30 AB 10.00 MN

 1. SEPTEMBER 14. S. E. TRIN. 10.00 HH 10.00 AB 10.30 IW


