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Folkekirken har 
fået sit eget  
logo

Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt Annette Berg, VIg KIrKe
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Annette Berg

Sóla gæster 
Vig

Sådan udtrykker Pierre Pra-
dervand det i sin bog "VEL-
SIGN DIT LIV".

Velsignelser kan skabe po-
sitive ændringer på alle områ-
der, ønsker forfatteren at klar-
gøre for os. I vores daglige sam-
spil med andre, i vore nære 
relationer, og i vores måde at 
være i verden på. Bogen un-
dersøger det potentiale, der 
ligger i at ændre holdning fra 
konfrontation og negativitet til 
accept og entusiasme.

Pierre Pradervand begyndte 
selv at bruge velsignelser, da 
han var nødt til at forlade et 
arbejde,  som han ellers holdt 
meget af. 
Han var i flere år opfyldt af 
vrede og had mod de perso-
ner, der havde forårsaget æn-
dringerne. På trods af, at han 
mediterede, bad bønner og 
læste spirituelle tekster, var 
han ude af stand til at gøre 
noget ved vreden og hadet, 
indtil han bevidst begyndte 
at bruge velsignelser i alle 
sammenhænge.  Han opnå-
ede konstant overraskende 

Velsign dit liv

”En enkel vej til at forandre 
alt”

og altid positive resultater, og 
det ændrede hans liv totalt.

en afrikansk læser
Jean-Jacques skrev til Prader-
vand fra Burkino Faso:

”Jeg har læst din bog mindst 
fire gange, og jeg får aldrig 
nok af den. Der er sket en vig-
tig forandring i min hverdag. 
Før var mit hjerte fyldt med bit-
terhed mod dem, som stødte 
eller fornærmede mig. Mit an-
sigt var hele tiden anspændt 
og udtrykte utilfredshed. Vel-
signelsens kunst har befriet 
mig fra mange dårlige ting. 
Jeg er afslappet og smiler, jeg 
har fred i hjertet, og når jeg 
møder nogen, velsigner jeg 
dem, og det gør mig så godt. 
Jeg sover ligefrem bedre! Det 
har ikke været svært. Hver 
gang en eller anden fornær-
mer eller kritiserer mig, velsig-
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fortSAt

Ordet fra præsten

ner jeg tavst vedkommende, 
og et væld af fred og godhed 
stiger op fra mit hjertes kilde.” 

frA Bogen "VelSIgn dIt lIV"
 SIde 185

At velsigne – at forbande
Det nemmeste er ofte det 
sidste - at forbande, nedgøre, 
kritisere, være forurettet, føle 
sig uretfærdigt behandlet osv. 

Jo mere vi gør dette, jo mere 
får vi desværre af samme 
skuffe. 

Heldigvis gælder det også 
den anden vej, med de posi-
tive fortegn. Jo mere vi velsig-
ner, jo mere får vi af samme 
skuffe. 

På så enkel en måde, kan vi 
hver især være med til at gøre 
verden hæslig, og vi kan være 
med til at gøre verden smuk. 

Læs evt. Bernie S. Siegel´s 
bøger: KÆRLIGHED OG HE-
LING, samt KÆRLIGHED, ME-
DICIN OG MIRAKLER.

gps i dåbsgave
Vi får ikke i dåbsgave en GPS, 
hvor målet er tastet ind og 
hurtigste rute valgt, mens en 
venlig stemme forklarer, hvor 
man skal dreje undervejs, så 
vi bare sløvt skal parere or-
dre. 

At leve et helt almindeligt 
menneskeliv var, er og vil 
altid være, en søgende be-
vægelse fremad, hvor Gud 
insisterer på, at det hele be-
gynder i hjertet, sjælen. Han 
appellerer til vores længsel, 
vores tro - han appellerer til 
håbet. 

Han beder os om at turde 
møde ham ansigt til ansigt, og 

i det lys at møde os selv ansigt 
til ansigt, for så at turde møde 
hinanden ansigt til ansigt. 

Gud kommunikerer via 
den kærlighed, vi er født 
og udstyret med, som vo-
res GPS, og han sender os 
ud af vores hjemegne og 
tryghedszoner, de kendte 
kulturer, modersmål, for-
ståelseshorisonter, vaner og 
mønstrer, hen til den anden, 
de andre, det andet, som 
måske er meget anderledes. 

På alle planer udfordres vi.
Ikke for at genere os, og gøre 
livsrejsen mest mulig besvær-
lig for os - nej, for at livet kan 
udfolde sig for os i al sin stor-
hed, skabthed, dybde, hellig-
hed, og mysterium.

de evigt favnende arme
”Under mig er der evigt fav-
nende arme”, siger Gud bl.a. 
til os på mangfoldige måder. 

Det er mærkeligt at se, hvor 

ofte vi kommer til at afvise 
disse altid favnende armes 
trøst. 

Dette kirkeblads afsluttende 
ord, og stærke kærlige vinger, 
skal være disse:
Hvor meget vi end afviser, så 
er uendelig, altfavnende kær-
lighed en altid nærværende 
virkelighed.
Gud er overalt, i alt.
Der findes ikke noget sted, 
hvor Gud ikke er.
Fra højeste sted er livet velsig-
net - ikke kun for de rettroen-
de eller særligt udvalgte.

Du lille anemone, hvor er din 
skaber stor!

I ønskes alle et spirende og 
betagende smukt forår.

Annette Berg,
SognepræSt I VIg

Må Herren lyse for din fod
så du kan finde frem

Og må vinden være varm og god
må vejen være nem

Og må Herren give kraft på ny
når du er uden mod

Må dit mørke blive morgengry
med lys i overflod! 

                               
  Arne AndreASen, 2009

                   ”lySetS utålmodIghed”, nr. 881
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Det sker

mArTs

02.03. KL. 14.00-CA. 17.00:
KIRKEFILM I VIG BIO
TILMELDING: TELEFON 5991 
6006
07.03. KL. 09.30-11.30:
TORSDAGSTRÆF VIG 
PRÆSTEGÅRD
10.03. KL. 16.00:
GOSPELKONCERT I VIG 
KIRKE
ENTRÉ: TIL FOLKEKIRKENS 
NØDHJÆLP
12.03. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
21.03. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF 

ApriL

04.04. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
09.04. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE
10.04. KL. 14.00-16.00:
MINI-KONFIRMAND 
UNDERVISNING
BEGYNDER VIG 
PRÆSTEGÅRD
18.04. KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF
26.04 HHV. KL. 10.00 OG KL. 
12.00:
KONFIRMATION VIG KIRKE

mAj
02.05  KL. 09.30:
TORSDAGSTRÆF 
– UDFLUGT ODSHERREDS 
TEATER
09.05. KL. 11.00:
KONFIRMATION VIG KIRKE
14.05. KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE 

* Her er kun nævnt de datoer 
m.v., der ikke er omtalt på 
kirkebladssiderne.

skærtorsdag
– d. 28. marts – er der Skumringsstund i Vig kirke kl. 16 - med 
nadveren som tema - i lyset af langfredag.

Langfredag 
Åben kirke kl. 15.00-18.00.

påskedag 
Festlig musikgudstjeneste kl. 11.00 med tværfløjte. 
Husk, at sommertiden begynder!
Efter følgende er der en bid sandwich mv. i våbenhuset.

Påske

søndag d. 5. maj kl. 16.00 får vi atter engang besøg af vidun-
derlige islandske Sóla til koncert i Vig kirke. 
Entré: 50 kr.

Viser, opera-arier, 
musical-sange ...
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Vig Sogn

fortSætteS næSte SIde

Hvis vejret, blæsten og især 
varmen er dertil, ellers har 
vi de lune inde faciliteter 
nær ved os.

2. pinsedag er der fæl-
les gudstjeneste i Egebjerg 
præstegårdshave kl. 11 samt 
efterfølgende fælles frokost 
(50 kr.). 

2. pinsedag i 
det fri

 spaghetti gudstjeneste 
samt afslutning for både 
mini-konfirmander og 
konfirmander
Det største for de mindste.  
Onsdag d. 29. maj kl. 17 mar-
kerer vi dette års afslutning i 
Vig kirke - for børn i alle aldre 

sm.m. forældre, faddere, bed-
steforældre, onkler, tanter, 
naboer. 
Efter en kort børnevenlig og 
festlig gudstjeneste, er der bål 
i præstegårdshaven, hvor vi 
griller pølser til spaghettien 
og bager snobrød, hvis vejret 

tillader det - ellers er vi i kon-
firmandstuen.  
Tilmelding til spisningen, 
senest dagen før på tlf. 5931 
5126 eller sms 2426 0033 el-
ler mail: annb@km.dk
Pris: 25 kr. pr. familie (1-4 
pers.). 50 kr., hvis I er flere.

De hellige tre konger anno 2013
Her får i to forældre-
anmeldelser:
De to 5. klasser på Vig Skole 
viste torsdag i Vig Kirke hvor-
dan man også kan lave en 
gudstjeneste. Med et velop-
lagt skuespil om de hellige 
tre konger fra København 
der skulle komme til Vig, hvor 
et ganske særligt barn var 
født, fik alle kirkegængerne 
er gudstjeneste i dejlig hellig 
tre konger's stemning. At den 
ene af tre hellige konger nu 
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Vig SognVig Sogn

hed Thomas Blachmann, og 
gav en x-box i stedet for myrra-
skær var helt naturligt i histo-
riens omskrivning... Krydret 
med sange, bl.a. den helt nye 
titelsang fra DR's julekalen-
der, Stjernestøv, blev der lagt 
op til en fin prædiken fra An-
nette om stjernen (symbolsk) 
i os selv, kernen vi har inde i 
hjertet, og som vi skal skønne 
og passe på. Børnene læste 
op fra Johannes Møllehaves 
bog om de hellige tre konger, 
og dagen afsluttedes for de-
res vedkommende med en dej-
lig middag i præstegården og 
fælles "sleep-over" på skolen. 
Arrangementet er et fint ek-
sempel på et godt samarbej-
de mellem skole og kirke, hvor 
undervisning, drama, musik, 
kristendom, sjov og hygge går 
op i en højere enhed.

Anette rASmuSSen 
mor tIl Ane Jul rASmuSSen I 5. A,  

BIBlIoteKAr på VIg BIBlIoteK

Eleverne fra 5.A og 5.B og de-
res klasselærere fra Vig skole 
har som en del af undervis-
ningen og i samarbejde med 
sognepræst Annette Berg og 
organist Vibeke Aggeboe fra 
Vig kirke, opført en nyere ud-
gave af fortællingen omkring 
Jesus fødsel og de hellige tre 
konger.
Eleverne har selv skrevet styk-
ket, som omhandlede både X-
Factor og Thomas Blachmann.

Stykket med tilhørende sang 
blev opført torsdag den 10/1 
i Vig kirke, hvor børnenes for-
ældre og familier var tilhører.
Arrangementet blev afslut-
tet med spisning i Vig præ-
stegård for begge klasser og 
overnatning på skolen.
En god og anderledes måde 
at bruge kirken, som en del af 
skoleundervisningen.

yVonne nIelSenmor tIl 
ChrIStoffer nIelSen I 5. B,  

forældrerepræSentAnt og 
KASSerer for VIg menIghedSråd

På herlige gensyn. Annette Berg, SognepræSt, VIg.

et kig ud. 
At stå ved køkkenvinduet, og se ud på foderbrættet er lise for sjælen. 

Når musvitten, blåmejsen og sortmejsen flyver frem og tilbage 
for at få noget at spise,

eller når grønsisken gør plads til en af de andre, så alle kan få. 
Så er der bogfinken, som sammen med skovduen 

renser op på jorden, 
og gadedrengen skovspurven som driller alle de andre fugle 

mens den fornøjet spiser. 
Vi har også solsorten som lægger sig, 

og spreder vinger og ben ud så ingen andre kan komme til, 
men alt i alt tror jeg de får hvad de kan spise.

Dette var formiddags hygge, ved køkkenvinduet.
Inge lISe, VIg menIghedSråd

Et stemningsbillede
En gennemgribende rens-
ning af orgelet i Vig kirke er 
forestående, så derfor må vi 
igen undvære vores kirke fra 
d. 2. april og ca. 10 dage frem, 
og låne os frem.

Fravær af orgel

Toiletterne
- ved kirke er vi desværre nød-
saget til at holde aflåste mest 
muligt, da der vedvarende sker 
hærværk derinde. Det er ær-
gerligt, at generne fortsætter. 
Vær gerne med til at passe på 
bygningerne og kirkegårdene. 
Tag en snak med jeres unge om, 
hvor vigtigt dette er. 
Det er vores alles ansvar.
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Det sker

mArTs  

05.03 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

24.03 KL. 10.30:
GUDSTJENESTE
MED MINIKONFIRMANDER

28.03  KL. 19.30:
GUDSTJENESTE

31.03  KL. 10.00:
GUDSTJENESTE

ApriL

01.04 KL. 11.00:
GUDSTJENESTE

02.04 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

11.04 KL. 14.00:
SOGNETS EFTERMIDDAG

mAj

05.05 KL. 10.00: 
KONFIRMATION

07.05 KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

19.05 KL. 10.00:
GUDSTJENESTE

Kristus er 
opstanden!
Ja, han er 
sandelig 
opstanden!

Sognets eftermiddag
Torsdag den  11. april kl. 14.00 er der Sognets eftermiddag .
 Peter Armstrong-See fortsætter fortællingen om sit spæn-
dende liv:
”Livet er som en korridor med mange døre”.

efter gudstjenesterne  24. marts, 
14. april   og 26 . maj er der kaffe 
og samvær i præstegården.

Ved gudstjenesten torsdag den 28. marts kl. 19.30 medvir-
ker Lars Aabo på klarinet, ved gudstjenesten søndag den 31. 
marts kl. 10.00 Erling Skovdal på trompet og  ved gudstjene-
sten den 1. april kl. 11.00 Isabel Hübner på fløjte.

Musik  ved gudstjenesten

Kirkekaffe

Fastelavn 2013
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Nr. Asmindrup Sogn

Konfirmation
søndag den 5. maj kl. 10.00 bliver følgende konfirmeret:
Ann-Sofie Jentoft Fertin, Skovlundevej 7,  Nr. Asmindrup
Lucas Hadberg Fischer-Jørgensen, Engmosevej 11, Nykøbing Sj.
Amalie Horsfeldt á Grømma, Gl. Nykøbingvej 85, Nr. Asmindrup
Alexander Wichmann Hansen, Rotoftevej 20, Nykøbing Sj.
Jonas Risgård Nelson Hansen, Kirkevej 8, Nr. Asmindrup
Jonas Toft Hansen, Egebjergvej 301, Vig
Justina Hansen, Egegårdsvej 3, Nr. Asmindrup
Mathilde Maack Funk Hansen, Kirkevej 12, Nr. Asmindrup
Micki Daniel Grau Hansen, Nørremarksvej 18, Nr. Asmindrup
Emil Kirkeskov Jensen, Blichersvej 7, Nykøbing Sj.
Freja Lehmann Jensen, Hestehavevej 20, Nr. Asmindrup
Andreas Gad Jørgensen, Vænget 7, Grevinge
Mads Vincentz Kristiansen, Havnevej 105, 1, Nykøbing Sj.
Benjamin René Andersen Olsen, Torvevangen 30, Asnæs
Emil Olsen, Bøgebjergvej 9, Vig

For første gang får folkekirken 
et logo, som fælles visuel iden-
titet (ansigt ud af til), så den er 
let at genkende. Logoet skal 
vise, at folkekirken er en vidt-
forgrenet og kulturbærende in-
stitution, som vi både møder i 
offentligheden og personligt i 
lokale sammenhænge. Logoet 
er blevet til i et samarbejde 
mellem Jacob Jensen Design og 
folk i og omkring  folkekirken.

Logoet er opbygget som  et 
kors i en cirkel fyldt af små, 
kirkelige symboler: Engle-fisk 
duer-skibe-kors-hjerte og an-
ker (Tro, håb og kærlighed). 
Korset tager udgangspunkt 
i det historiske dagmarkors 
og cirkelformen er inspireret 
af døbefonten, fordi det er 
dåben, som gør den enkelte 

Folkekirken har fået 
eget  logo

til en del af det kristne fælles-
skab. De mange små kristne 
symboler afspejler, at i folke-
kirken er troen et personligt og 
direkte forhold til Gud – og at 
troen kan have mange former. 
De  forskellige symboler  poin-
terer, at folkekirken er en rum-
melig kirke, hvor der er plads 
til forskellighed. Når logoet ses  
i farver på en sort baggrund, 
er det som at  se farverne i et 
glasmaleri, som solens stråler 
reflekter. Behovet for et fælles 
logo udspringer ikke mindst af 
danskernes voksende mobili-
tet. I gamle dage boede man 
gerne hele livet i det samme 
sogn, hvor folkekirken var den 
lokale sognekirke. I dag flytter 
man mange gange, og de fle-
ste kommer til at bo i en lang 

række forskellige sogne. Derfor 
er det vigtigt at kunne se sam-
menhængen f.eks. fra kirken, 
hvor man fik sit barn døbt, til 
kirken i det sogn, hvor man 
bor, mens barnet vokser op. 
Men det spiller også en rolle, 
at så megen kommunikation 
i dag foregår uden et fysisk 
møde. Uden et logo, som folk 
kender, kan det være svært 
at se, hvor kirkernes e-mails, 
breve og  meddelelser kom-
mer fra.   
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Nr. Asmindrup Sogn

det gule bindingsværkhus  hus 
ved kirkens hovedindgang 
blev revet ned i december må-
ned.

Det var fra o. 1677 og kirkby-
ens næstældste hus.   I mange 
år var det kendt som Viggos og 
Maries hus. Senere har det væ-
ret kendt som Arilds hus, efter 
vores organist, sidste ejer. På 
den laveste del af grunden lå 
Lines hus med facade ud mod 
Kirkevej. Det blev revet ned i 
1930érne. Det gule hus over 
for er fra o. 1650 og altså kirke-
byens ældste. Huset på hjørnet 
af  kirkevej/Asmindrupvej er 
fra o. 1732. Der var to lejlig-
heder i huset , i den ene også 
skomagerværksted. Haven var 
tidligere landsbyens gadekær.

Hovedskolen på den anden 
side af kirkegårdsgærdet (vest) 
blev bygget i 1815. Det var den 
første skole i Nr. Asmindrup. 
Bygget året efter, at Frederik VI 
bestemte undervisningspligt 
for alle danske børn. Dermed 
fik Danmark et skolesystem, 
hvor staten skulle sørge for 
undervisning for jævne folks 
børn i den såkaldte almue-
skole, der blev forløberen for 
den folkeskole, vi kender i 
dag. Skolen blev bygget, hvor 
Anneksgården havde lig-
get. Anneksgården blev på 
et tidspunkt præstebolig for 
sognets præster. Da den nye 
skole blev taget i brug i 1954, 
blev skolen kommunekontor 
i Nr. Asmindrup Kommune. 

”Foråret så sagte kommer” -  
men det kommer”

hennIng hAnSen

Viggos og Maries hus og  lidt om 
Kirkebyens ældre historie

Og efter kommunalreformen 
i 1970 kom den i privateje. 
Nedenfor skolen lå kongens 
jagtgård over for den lille Hov 
Sø. Den blev opført af Frederik 
II (o.1570).  Det var et trelænget 
anlæg. Det midterste var kon-
gens gemakker. Kongen - også 
Christian IV - opholdt sig her 
under jagterne i Odsherred.  
Da den ophørte som kongelig 
jagtbolig (o.1650), blev den 
bolig for skovridderen, indtil 

den blev revet ned i 1700-tal-
let På dette tidspunkt var der 6 
gårde, fire boelsteder (mindre 
gårde) og 9 huse. Efter stavns-
båndets ophævelse (1788) og 
de store landboreformer blev 
de fleste gårde flyttet ud.

VIggoS og mArIeS huS
foto: KAmIllA fertIn
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Det sker

mArTs

10.03 KL. 10.00:
INDSAMLIG TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

24.03. KL.16.00:
KIRKEKORET MEDVIRKER

28.03.KL.19.30:
NADVERGUDSTJENESTE

29.04 KL. 10.00:
LITURGISK GUDSTJENESTE

31.04 KL. 10.00:
FESTGUSTJENESTE
MØLLEKORET MEDVIRKER

ApriL

01.04.KL. 11.00:
DUKKETEATRET 
SVANTEVIT

07.04 KL. 16.00:
JAZZGUDSTJENESTE

16.04.KL. 19.00:
MENIGHEDSRÅDSMØDE

21.04. KL. 16.00:
KIRKEKORET MEDVIRKER
VED GUDSTJENESTEN

28.04. KL. 11.00:
KONFIRMATION

mAj

19.05.kl. 10.00:
KIRKENS FØDSELSDAG

20.05.KL. 11.00:
HAVEGUDSTJENESTE OG
FROKOST.   

Hvis du ikke er medlem af folkekirken, kontakt  Michael 
Nissen.
Man kan blive døbt i alle aldre. Hvis du er døbt, men har 
meldt dig ud af folkekirken, tager det kun 10 sekunder at 
blive medlem igen. Henvend dig til sognepræsten og få en 
formular til genindmeldelse.
Hjertelig velkommen!

Meld dig ind i folkekirken

Vi går på gaden og samler ind til Folkekirkens Nødhjælps 
arbejde mod sult blandt verdens fattigste. Vil du være med 
til at samle ind og hjælpe så kontakt Didde Dich på telefon 
59328466

HJÆLP de sultne! 
Indsamling 10. marts

Svantevit og ”PUST” 
snyd ikke dig selv for at møde  
pigen  Gerda  2. påskedag. 
Pigen Gerda stiller nogle af de 
spørgsmål som dukker op hos 
et moderne barn, der kom-
mer ind i kirken.        
I kirken møder hun en under-
fundig herre, der kan svare og 
svarene bliver til dramatik.

Dukketeatret Svantevit  sætter  
påsken og pinsebegivenhe-
derne ind som højdepunkter i en dramaturgi, der starter helt 
fra begyndelsen.     
                                                                                                                                
Adam, Eva, Kain, Abel, Noah, Moses – Jesus.
”Pust” er en åben dukketeaterforestilling,  der inddrager kir-
kens rum og akustik som medspiller i en musikalsk og poetisk 
rejse gennem det gamle og det nye testamente. Stykket egner 
sig især for aldersgruppen   5 – 105 år.                                                     
Så derfor snyd ikke dig selv!
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Egebjerg Sogn

jazzgudstjeneste den  7. april kl. 16.00 med Sarah Elgeti 
Quintet. Sarah Elgeti er tyskfødt saxofonist og fløjtenist og 
har bl.a. modtaget Holbæk Jazzpris og nomineret til  ”The 
danish music awards – Jazz” -   årets nye  Jazznavn i 2011.                   

Jazzgudstjenesten  er tilrettelagt og i fællesskab med Vig 
sogn. 
Se mere på www.sarahelgeti.dk/

Balsam for øre og sjæl

SArAh elgetI QuIntet.  

den 21. april drager vi på tur 
i vort kønne Odsherred, for at 
gå både til gudstjeneste og på 
kro. Vi mødes på kirkens par-
keringsplads kl. 9. 15 og tager 

Kirke og kro  -   næring til 
både sjæl og legeme

2. pinsedag når det forhåbentlig dufter lysegrønt af græs i 
grøft og mark og enge.   Og vinden kysser klit og næs og reder 
urtesenge, så holdes der pinsegudstjeneste i præstegårdsha-
ven i Egebjerg sammen med Vig sogn.                                    
Gudstjenesten er kl. 11.00 og bagefter fælles frokost i det 
grønne (pris 50 kr.) 

Guds sol går ind i krop og sind, forkynder, 
at nu kommer en varm og lys skærsommer   

dem med som ikke selv har bil.                                                                                                                           
Kirke og restaurant vil blive 
annonceret på kirkens hjem-
meside.

Guds sol går ind i krop og 
sind, forkynder, at nu 
kommer en varm og lys 
skærsommer   

præstens knæ knirker.
Det er der blevet gjort noget ved med det til følge, at jeg er sygemeldt til og med den 2. april. 
Embedet passes i den periode af Ida Willert.



11

Nyt fra menighedsrådet

Egebjerg Sogn

egebladet  – Læs det før 
din nabo
egebjerg og omegn har gen-
nem tiderne været et aktivt 
område med mange forenin-
ger og arrangementer. 
I disse måneder sker der, i 
kølvandet på borgermødet i 
november, en opblomstring 
i aktiviteterne.                                                                                              

et af initiativerne er at ege-
bladet, vores lokale nyheds-
formidler, er tilbage. Denne 
gang som et digitalt nyheds-
brev. Her kan du læse om 

”Nu bliver vi grønne”
Nu er ansøgningen indsendt 
– så vi kan slutte os til den 
stadig voksende skare af 
”grønne” kirker. 
Vi opfylder betingelserne og 
mere til. Det er punkter som 
miljøansvarlig affaldsord-
ning, sænke temperaturen, 
når der ikke er folk i kirken 
og i konfirmandstuen, sluk-
ke for pc’en, når den ikke 
bruges, afholde årlig guds-
tjeneste med fokus på ska-
berværket, klima eller miljø 
som f.eks. vores høstgudstje-
neste, indkøbe ”Fair-trade” 
varer, når disse findes, og 
meget mere. 

”Fairtrade” varer – måske 
ved ikke alle, hvad det er, 

men kort fortalt stilles der 
særlige krav til disse varer, 
både m.h.t. at produktionen 
skal være miljømæssig bæ-
redygtigt og m.h.t. at produ-
centerne får en mindstepris. 
Prøv at google ”fairtrade”. Vi 
har i menighedsrådet den 
indstilling, at kirken selvføl-
gelig skal have en etisk hold-
ning til behandling af men-
nesker, ikke mindst i den 3. 
verden, og til en ansvarlig 
udnyttelse og behandling 
af Guds skaberværk – vores 
fælles jord. Den holdning 
kan man bl.a. udtrykke ved 
sine indkøb. 
Læs mere om kravene og 
idéen bag ”grøn kirke” på 
www.gronkirke.dk

Og så er menighedsrådet 
ellers kommet i gang. Vi 
holdt vores første møde ef-
ter konstitueringen d. 23. 
januar med mange punkter 
på dagsordenen, som bl.a. 
økonomi, kommende aktivi-
teter, samarbejde med Ege-
bjergs nye bylaug, for ikke at 
nævne alle de projekter der 
venter for at holde kirke, kir-
kegård og præstegård i god 
stand. I kan læse referatet 
på kirkens hjemmeside. Det 
var et godt møde, der lover 
godt for fremtidens arbejde.

per KrAgh, formAnd

OBS:
kommende arrangementer, 
ideer, projekter og meget an-
det.                                                                                           
Ønsker du at modtage ege-
bladet kan du enten sende en 
mail til eller lægge en seddel 
med din mailadresse i kassen 
på døren i Brugsen.

Har du ikke adgang til com-
puter? - Så ligger der et ud-
print i Demokrateket på 
Egebjerg skole, som man kan 
komme forbi og læse. Vi ar-
bejder på en bedre løsning til 
dem der ikke har computer. 

Har du ideer er du meget vel-
kommen til at henvende dig.
Venlig hilsen 
Hanne Lerstrup Pedersen, 
medlem af menighedsrådet 
og redaktør på Egebladet.

 Jørn SKoVSgAArd
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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 3: Tom Bruun.
Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: Annette Berg

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: Kamilla Fertin, 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

GOSPEL KONCERT

 3. MARTS   3. S. I FASTEN 10.00  HH 10.00 AB 10.00 NW  

 10. MARTS   MIDFASTE 10.30 AB 16.00 GOSPEL KONCERT 10.30 IW  

 17. MARTS   MARIE BEBUDELSE  09.00 AB 10.30 AB 10.00 NW

 24. MARTS   PALMESØNDAG 10.30 HH 09.00 HH 16.00 NW

 28. MARTS    SKÆRTORSDAG 19.30 HH 16.00 AB 16.00 JH  

 29. MARTS   LANGFREDAG 10.30 AB 15-18  ÅBEN KIRKE 10.00 NN  

 31. MARTS PÅSKEDAG 10.00 HH 11.00 AB 10.00 CB

 1.  APRIL   2. PÅSKEDAG 11.00 HH 09.30 HH 11.00 SVANTEVIT

 7.  APRIL   1. S. E. PÅSKE 10.30 AB 16.00 FÆLLES JAZZ GUDSTJENESTE I EGEBJERG KIRKE

 14. APRIL  2. S. E. PÅSKE 10.00 HH 10.00 AB 10.00 MN

 21. APRIL   3. S. E. PÅSKE 09.00 AB 10.30 AB 09.15 KIRKE OG KRO

 26. APRIL  ST. BEDEDAG 10.00 HH 10.00 OG KL. 12 AB  10.00 MN

 28. APRIL   4. S. E. PÅSKE 10.30 HH 09.00 HH 11.00 MN

 5. MAJ    5.S. E. PÅSKE 10.00 HH  16.00 OPERA KONCERT 09.00 IW

 9. MAJ   KR. HIMMELFARTSDAG 10.00 HH 11.00 AB   10.30 MN

 12. MAJ   6. S. E. PÅSKE 09.00  AB      10.30 AB 09.00 MN

 19. MAJ   PINSEDAG 10.00  HH 10.30 AB 10.00 MN

 20. MAJ   2. PINSEDAG 09.30  AB 11.00 FÆLLES GUDSTJENESTE I EGEBJERG PRÆSTEGÅRDSHAVE

 26. MAJ   TRINITATIS 10.00 HH 10.00 AB 10.00 MN


