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Vig kirke

Nr. AsmiNdrup kirke

egebjerg kirke

SognepræSt HennIng HAnSen, nr. ASMInDrUp KIrKe
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HennIng HAnSen

September markerer som-
merens afslutning og efter-
årets begyndelse.  Men sen-
sommeren kan som bekendt 
række ind i september, som 
vi synger ”Septembers him-
mel så blå/ dens skyer lyser 
hvide/ en munter glæde ved 
at gro, som var det sommer-
dage/ Og koen rusker i sit 
græs/ med saften om sin 
mule/ mens bonden kører 
hjem med læs/ der lyser sol-
skinsgule.”
Men at årstiden er ved at 
skifte, det mærker vi på da-
gens længde. Dagene bliver 
kortere. Snart alt for korte. 
Det er allerede mørkt, når 
vi vågner. I hvert fald hvis vi 
hører til dem, der står tidligt 
op.
Der er nogle, som mærker 
en vis tristhed i sindet, når 
det bliver efterår. De, der 
mest er til sommer og lange 
lyse dage. De, der bliver 
mørkere i sindet, når lyset 
bliver mindre som f.eks. vo-
res folkekære  poet - Benny 
Andersen.  Det fortæller 
han om i  ”Aftentur med Ro-
salina” - et af hans kærlig-
hedsdigte til Rosalina, hans 
elskede kone. Hun døde for 

Efterårets farver har glød 
og temperament

en del år siden. 20 lykkelige 
år oplevede de sammen. Det 
tog hårdt på hans ellers uku-
elige livslyst, da hun døde. 
En  strofe lyder:
Jeg bliver trist og vemods-
fuld hver år.
Omkring den tid hvor som-
meren ender.
Erkendelsen af årene der 
går.
Et løvfald i livets kalender.
Jeg bliver ti år ældre på ti 
minutters tid.
Og himlen bliver så dyster, 
og månen gullighvid.
Han bliver 10 år ældre på 
10 minutters tid. Mærker 
med ét, at årene går,  at der 
står løvfald i livets kalender. 
Hans liv passerer revy. Men 

musikguds-
tjeneste med 
swing

modstands-
kampen i 
Odsherred
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fortSAt

Ordet fra præsten

Fællesarrangement

det er kun de dumme ting, 
han kan erindre. 
Rosalina, siger han, lad os 
hellere vende om. Nu må vi 
ta´  lidt hensyn til min alder-
dom. Vi er blevet ældre, går 
det pludselig op for mig. Nu 
føles her lidt køligt på  Hjor-
tekærsvej.
Men Rosalina  fortæller, at 
hun glæder sig til efteråret 
kommer. Det har altid gjort 
hende stærk og glad, hun 
syns, hun går i stå, når det 
er sommer. Efterårets farver 
har glød og temperament. 
Hun føler sig som genfødt 
hver eneste gang. Han bli-
ver ganske let i sine ben. 
Det er lige før, de flyver ud 
af skoene. Fra hans hjerte 
falder tunge sten. Tænk, at 
Rosalina er hans kone.
Stjerner viser stjernebille-
der over land og by.
Endnu er natten ung, endnu 
er verden ny.
Hvorfor se tilbage, når man 
hel're vil se frem?
Jeg og Rosalina tager med 
Karlsvognen hjem.

Tro på livet,  at livet det er 
livet værd  på trods af tvivl 
og stor besvær, på trods af 
det, der smerter, på trods af 
livets forgængelighed, det er 
grundtonen i digtet.
For hvad er det, Rosalinas 
mand oplever den aften 
derude på Hjortekærsvej? 
Jo, han mærker det skræm-
mende, at livet går på hæld. 
Det er ikke bare  sommeren, 
der slutter. Engang er det 
også ham, der slutter. Der er 
mere liv bag ham end foran 
ham. Tanken gør ham træt. 
Han mister modet,  mister 
glæden.
Men ind  i mismodet lyder Ro-
salinas stemme: ”Jeg glæder 
mig til efteråret kommer!”
Da er det, som om hendes 
glæde og hendes forvent-
ning river ham ud af mis-
modet. Han føler, han flyver 
ud af skoene. Han ser, at ef-
teråret også har farver, glød 
og temperament. Han ser, 
at verden med ét bliver ny. 
Han  mærker, at der er et liv, 
der skal leves. At det stadig 

går an at se frem og tro på, 
at livet det er livet værd. Han 
flyttes ud af mørket og ind i 
håbet. Og håbet til livet, at 
livet det er livet værd, det 
blev lagt ind i vores liv, da 
vi blev døbt i Jesu navn og 
Guds sagde til os: "Se, jeg er 
med jer alle dage indtil ver-
dens ende".
Det løfte står Gud selv inde 
for. Det løfte, der siger os, 
at døden ikke får det sidste 
ord. Det sidste ord får Gud. 
Det ord, der skaber hvad det 
nævner: tro, håb  og kærlig-
hed og liv af døde. Det er det 
håb, der ligger i salmens 
ord, som vi  på denne årstid 
synger ved høstgudstjene-
sten rundt omkring i vores 
kirker som tak for høstens 
gode gave, for livet, og for 
ordet, der aldrig glipper:
Hans Ånd, som alting kan og 
ved,
i disse korte dage
med tro og håb og kærlighed
til paradis os ledsage!

HennIng HAnSen

Sæt kryds i kalenderen!
Begrebet angst? Frygt og bæven? Eller bare det Øjeblik, hvor kun Ironi dur? Uanset hvad; 
kom til Kirkehøjskole lørdag d. 26. oktober kl. 14-17 i Nykøbing Kirkes menighedshus, Sko-
lestræde 1, hvor Preben Vive vil give en Introduktion til Kierkegaard. 16.30 sluttes med en 
kort andagt i Nykøbing Kirke.

2013 er 200året for Kierkegaards fødselsdag og det markeres både nationalt og internatio-
nalt, og derfor også i verdens centrum; Kirkerne i Odsherred.

Kirkehøjskole
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Det sker

SEPTEMBER 

18.09. kl. 16.00-17.00:
ONSDAGSSANGEN 
BEGYNDER ATTER I VIG 
PRÆSTEGÅRD. 
ALLE ER MEGET 
VELKOMNE 

26.09. KL. 14.00-17.00:
FÆLLES PROVSTI KIRKE-
HØJSKOLE I NYKØBING 
MENIGHEDSHUS OG 
KIRKE, SE S. 2 OG S. 11 
 
29.09. KL. 11.00: 
HØSTGUDSTJENESTE MED 
HØVEKOR. 
BAGEFTER SANDWICH MV. 
I VÅBENHUSET

OKTOBER  

13.10. KL. 16.00:
FÆLLES SKUMRINGS-
STUND I EGEBJERG KIRKE

HER ER KUN NÆVNT DE 
DATOER, DER IKKE ER 
OMTALT PÅ VIG-SIDERNE

Torsdagstræf efterår 2013
– kl. 9.30-11.30 i Vig præstegårds konfirmandstue.
Formiddagskaffen koster pr. gang: 15 kr. Tag gerne din nabo med!    
Efterårets datoer er: 19. september, 3. og  24. oktober, 7. 
og  21. november samt juleafslutning d. 28. november (den-
ne dag er der frokost kl. 12, og tilmelding derfor nødvendig). 
Ring til præstegården, hvis du gerne vil have efterårspro-
grammet tilsendt.

Lad os lege i 
livstræets krone 
lad os føle, at 
livet er stort 
lad os skue de 
blå horisonter 
og himmel-
hvælvingens 
port.

Musik og sang, der får 
hjertet til at danse
Sæt krydser i kalenderen ….  Vig kirke kommer til at danse 
af sang- og musikglæde.
Søndag d. 8. september får vi mulighed for at opleve ARNE 
ANDREASEN igen og hans helt vidunderlige salmer – denne gang 
med band, og det er kl. 15 i Vig kirke, jf. www.poetfabrikken.dk

Lørdag d. 19. oktober er der - i anledning af kirkemusik-
festivalen - gospelworkshop i Vig kirke med CLAES WEGE-
NER, og med afrundende koncert kl. 16 (entré: 25 kr.). 
Det koster 150 kr. at deltage i workshoppen, og repertoiret 
vil være gospelsalmer, se www.gospelsalmer.dk      
Yderligere praktiske oplysninger, samt tilmelding, kan se 
ved henvendelse til Præstegården.  
Lørdag d. 23. november koncert i Vig kirke kl.15  MORTEN 
KARGAARD SEPTET, jvf. www.mortenkargaardseptet.dk     
Orkesteret er en ny konstellation med et mix af nogle af de bed-
ste musikere fra den klassiske og rytmiske scene. Entré: 50 kr.
Disse tre koncerter er arrangeret i samarbejde med Egebjerg sogn.

studieorlov
I 3 måneder er jeg (Annette) så privilegeret, at jeg af Roskilde 
Stift har fået bevilliget studieorlov J
Månederne oktober, november, og december skal jeg bruge 
til at hellige mig MIRAKLER på nuanceret vis. Jeg vil tage 
udgangspunkt i Bibelens beskrivelser af mirakler, helbre-
delser, uddrivelser, forbøn, heling, velsignelser m.v.,  og 
sætte disse studier sammen med det væld af litteratur, der 
produceres om emnerne – ikke mindst i disse år.
I min studieorlovs tid passes embedet af Jan Grønborg, som 
jeg på det varmeste kan anbefale. Læs mere om ham på 
www.vigkirke.dk eller opslagstavlen i våbenhuset.
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Vig Sogn

Frodighed

JUBIIII … Jeg er BLeVet DØBt, JUBLer 
torBJØrn freDerIK oVeSen, Der BLeV 
DØBt D. 26. MAJ I VIg KIrKe

onSDAgSSAngere og MInIKonfIrMAnDer, MAJ 2013

KonfIrMAtIon Kr. HIMMeLfArtSDAg, 
D. 9. MAJ 2013

SpAgHettI gUDStJeneSte I VIg KIrKe, D. 29. MAJ 2013

  … og SÅ BLeV Der SpISt SpAgHettI og KØDSoVS,
og BAgt SnoBrØD…. 75 VoKSne og BØrn
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Vig Sogn

FORMAND FOR VIG MENIG-
HEDSRÅD – ANN WEST
 
Når man vælger at gå ind 
i en bestyrelse, det er lige 
meget hvilken bestyrelse, 
er det fordi man har tiden, 
lysten og glæden ved at 
gøre det, men også til evt. 
at ville gøre en forskel. Det 
kan være en udmærket be-
styrelse, men kommer der 
nye øjne på tingene kan der 
være ting der kan gøres an-
derledes, eller som ved små 
ændringer kan virke på en 
anden måde. Bestyrelsesar-
bejde er meget spændende 
og langt hen af vejen er be-
styrelsesarbejdet baseret 
på frivillighed.
Man vælger selvfølgelig be-
styrelse efter interesse (el-
ler det håber jeg). Jeg har 
siddet i en del bestyrelser, 
som alle har haft min in-
teresse, men som også har 
været domineret af den tid, 
som jeg selv var i på det 
tidspunkt i mit liv. Det har 
været spændende bestyrel-
ser, der har givet mig meget 
og som jeg har kunnet bru-
ge videre frem i livet. 
Når man er på arbejdsmar-
kedet kan man komme ud 
for at ens arbejde kræver 
mere af en, og at man der-
for må prioritere sin tid. 
Derved bliver ens egen 
private tid på færre timer i 
døgnet og man føler sig of-
test nødsaget til at lave en 
prioritering.

På den måde har vi, i Vig 
Menighedsråd, været ude 
for en udtrædelse/udmel-
delse og omrokering i rådet. 
Det er desværre de hændel-
ser der pludselig kan op-
stå og som man derfor må 
handle på. 
Undertegnede er fra juni 
måned valgt som ny for-
mand, en post jeg meget 
gerne vil bestride, og føler 
ansvar for, men ikke på det 
tidspunkt hvor vi skulle 
konstituerer os havde jeg 
ikke tiden. Nu håber jeg 
derimod, at kunne være 
med til at gøre en forskel 
på områder der har med Vig 
Kirke at gøre.
Som næstformand er valgt 
Inge Lise Wachs og ind i rå-
det som 1. suppleant kom 
Jakob Vangelis. Vig Me-
nighedsråd er sammensat 
af personer der vil menig-
hedsarbejdet. 

Nu har jeg skrevet lidt om 
tid, og tiden den fylder så 
meget hos os alle, så derfor 
vil jeg anbefale en lille bog 
af Bodil Jönsson der hed-
der ”Ti Tanker om Tid” (til 
dig der har alt undtaget TID)

Vi har takket været fonds-
midler valgt at højne og 
styrke det musikalske 
område i Vig Kirke ved at 
indkøbe et flygel og et el-
klaver, der så samtidig er 
med til at højne korsan-
gen, gudstjenesterne, go-

speldagene og koncerter. 
Vi har haft mange musikal-
ske tilbud gennem årene 
og der vil i fremtiden fort-
sat komme mange spæn-
dende tilbud. Derudover er 
der indkøbt trådløse mikro-
foner, som kan bruges ved 
hvert arrangement i kirken.  
TUSIND TAK FOR FONDS-
MIDLERNE.

Menighedsrådsmøderne
De kommende datoer er:
17. september,
22. oktober, 
samt 19. november. 
Alle er meget velkomne til 
møderne, der finder sted i 
konfirmandstuen i Vig præ-
stegård, og de begynder kl. 
18. 
Dagsorden/referat kan ses 
på www.vigkirke.dk – eller 
rekvireres via præstegår-
den.

Nyt fra Menighedsrådet

Ann WeSt
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Det sker

sepTember

03.09 KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

22.09 KL. 10.00
HØSTGUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE 
I PRÆSTEGÅRDEN

OkTOber

01.10  KL. 14.00
SOGNETS EFTERMIDDAG

01.10 KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

6. OKTOBER KL. 10.00
GUDSTJENESTE
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN

18. OKTOBER KL. 19
MUSIKGUDSTJENESTE
MED SCANDINAVIAN
RHYTM BOYS

NOVember

03.11 KL. 10
GUDSTJENESTE 
KIRKEKAFFE
I PRÆSTEGÅRDEN

05.11 KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

søndag den  22. september kl. 10.
Kirken vil være smukt pyntet med nogle af høstens afgrøder 
fra mark og have.
Trompetist Erling Skovdal medvirker.
Efter gudstjenesten er der kaffe og samvær i Præstegården

Høstgudstjeneste

Sognets eftermiddag
Tirsdag den 1. oktober, kl.14 (bemærk ugedagen).
Kirsten Falther, organist og musikpædagog:
Van Goghs liv og kunst belyst gennem billeder og malerier 
med ledsagende musik.

og scandinavian rhythm boys, fredag, den 18. oktober, 
kl. 19. Der er fri entré.

Musikgudstjeneste med Swing

Så lær mig da, Herre, 
at dig til behag
 jeg bruger det pund, 
mig blev givet,
at fylde med hæder-
ligt virke min dag,
 at hjælpe og værne 
om den, som er svag,
at elske, thi deri er 
livet.
K. L. Aastrup

- søndag den 3. november. Til minde om vore døde.
Den første søndag i november sætter vi i kirken ord på  sor-
gen over tabet af vore kære.
Vi mindes  dem, vi elskede og holdt af, med tro, håb og kær-
lighed. Vi takker Gud for alt det gode, vi fik gennem dem, vi 
har mistet. Uden dem havde livet ikke været så rigt.
Ved gudstjenesten læses navnene op på dem, der er døde 
i det forløbne år.

Allegelgensdag

kirkemusikfestival uge42+
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Nr. Asmindrup Sogn

Vi  var 90 deltagere, der nød det dejlige sommervejr og de mange indtryk i fulde drag. 

Sommerudflugten til Den Gamle By og Aros 
i billeder

MeD KAtexpreSS2 tIL ÅrHUS. Den gAMLe By.

MØntMeStergÅrDen. trængSeL oM MyrnAS HÅnDMADDer. 

Boy - feM Meter HØJe SKULptUr StØBt I gLASfIBer. regnBUen.

AroS. KUrVet SnIt Af MUSeUMSgADen.
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Nr. Asmindrup Sogn

kirkekaffe
Efter  gudstjenesterne  
22. september, 6. okto-
ber,   3.  november er der 
kaffe og samvær i præste-
gården.

menighedsplejen
Bidrag til Menighedsple-
jen kan indbetales i Spa-
rekassen Sjælland – konto 
0517 1016990. 
På forhånd tak.

Septembers himmel er så blå, 
dens skyer lyser hvide. 

HennIng HAnSen

Beboerne fra Baeshøjgård på sommervisit i 
Nr. Asmindrup Præstegård

Vi skulle have været i haven, men det var for koldt og blæsende.
Efter  kaffebord og lagkage sang vi vore dejlige sommersange. Der blev fortalt  lokalhistorie 
bl.a. om præsten Peder Ditlev Faber. Han var præst i Vig og Nr. Asmindrup  i slutningen 
at 1700-tallet. Hans lidenskab var ikke så meget teologi som oplysning. Han oprettede i 
Asmindrup et af de første lånebiblioteker på landet. Der blev fortalt om Chr. VI´s jagtgård, 
som lå lige vest for kirken. Fra nyere tid blev der fortalt om nogle af Asmindrups beboere, 
som Knud Aarup (præst i Vig og Nr. Asmindrup (1931-1948) skrevet om i Folk i Asmindrup.

pAStoren Synger for.

BIrgIt AKKoMpAgnerer.

KAren og SIgge SMILer tIL fotogrAfen. eBBA, Dorte og KAren A. Synger MeD.

FOTOS: GITTE HOLGAARD.
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Det sker

sepTember

O3.09 KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

15.09. KL. 10.00
HØSTGUDSTJENESTE
KORET MEDVIRKER

29.09 KL. 14.00
GUDSTJENESTE FOR
HØREHÆMMEDE

OkTOber

13.10. KL. 16.00
FÆLLES SKUMRINGSSTUND
MED VIG I EGEBJERG KIRKE
KORET MEDVIRKER

20.10 KL. 14.00
SØNDAGSCAFE

26.10. KL. 14.00-17.00
KIRKEHØJSKOLE I NYKØBING 
KIRKE

30.10 KL. 19.00.
MENIGHEDSRÅDSMØDE

NOVember

03.11. KL. 16.00
ALLEHELGEN
VI MINDES VORE DØDE
KORET MEDVIRKER I 
GUDSTJENESTEN

Høstgudstjeneste og kirkefrokost 
søndag den 15.  september kl. 10.00 fejrer vi, at årets høst og 
disse  fantastiske solsikker  forhåbentlig  er  i hus og lade.
Efter Høstgudstjenesten er der "høstfest" i præstgården, med 
røde pølser, køretur i hestevogn og sjov og ballade for børnene.
Man er også velkommen til at tage egen madkurv med.
Vores kirkekor medvirker !
PS. Som sædvanlig vil det være dejligt hvis børnene med-
bringer afgrøder fra have og mark, som vi sammen vil bære 
ind i kirken.
Vi håber på godt vejr!

Torsdag den 29. august star-
ter 2. sæson for Egebjerg 
Kirkes Kor…
Vi er kommet rigtigt godt i 
gang med at synge smukke 
korsatser og vil i den kom-
mende sæson synge såvel 
klassiske værker som års-
tidssange, lidt viser og andre 
smukke både klassiske og 
rytmiske sange, der kan få 

Vi bobler af glæde 
- kom og vær med

kirkeloftet til lette, når vi 
medvirker ved gudstjene-
ster ca. 1 gang om måneden.
Vi øver i Konfirmandstuen 
ved Egebjerg Præstegård: 
Torsdage fra kl. 19-21.                                              
Alle er velkomne uanset 
forudsætninger.
Det er fællesskabet omkring 
musikken, der er i højsædet, 
så alle, der elsker at synge, 

CA. 12 MILLIoner SoLSIKKer VeD egeBJerg KIrKe

Nåden er den 
kærlighed som 
blev grundløst givet.
Nåden er den 
hverdag, som 
binder dig til livet.

Joh. Johansen
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Egebjerg Sogn

HennIng LInDHArDt

sæt et stort  kryds i kalenderen den 20. oktober kl.14.00.

modstandskampen i Odsherred 1943 til 1945

kan være med. Kom og oplev 
den gode torsdags-stemning 
og deltag i det hyggelige 
kormiljø, der er i Egebjerg 
Kirkes Kor. Vi glæder os til 
at se dig!                                                
Se mere på 
www.egebjergkirke.dk.                                                                                                            

ANNA KARINA BERG, KORLEDER

Flugtruter, våbennedkast-
ninger, en stikkerlikvidering, 
jernbanesabotage i Fårevejle 
og tyskerpiger i Odsherred.
Henning Lindhardt, søn af 
Højbylægen (1940 – 1950) 
Holger Lindhardt, som spil-
lede en central rolle i mod-
standsbevægelsen under 
krigen, har skrevet en meget 
spændende og læseværdig 
bog om modstandsbevægel-
sen under besættelsestiden i 
Odsherred med titlen ” Mod-
standskampen i Odsherred 
1943 til 1945.
Ved vores søndagscafe vil 
Henning Lindhardt bl.a. 

fortælle om flygtningeru-
terne fra Odden og Sonne-
rup Skov til Mölle i Sverige.                                                                                                                 
Flygtningene kom med tog 
til Asmindrup, Højby eller 
Nykøbing og blev afhentet 
af hyrevogne, fiskebiler eller 
blev kørt til Odden af Holger 
Lindhardt.  Bill Hansen, 
Odden, var udover Holger 
Lindhardt en  af lederne af 
flygtningetransporterne og 
deltog også selv i sejladserne 
til Sverige. Turen varede ca. 
7 timer. Inden flygtningene 
blev sejlet til Sverige var de 
indlogeret på pensionater 
på Odden og i Klint.

Kom og hør Henning Lind-
hardt  fortælle om en jern-
banesabotage i Fårevejle, 
om en våbennedkastning i 
Kongsøre Skov i april måned 
1945 og meget mere.
Søndagscafeen indledes med 
en kort gudstjeneste.

Koret I egeBJerg præStegÅrDSHAVe 2. pInSeDAg

Fælles skumringsstund med Vig
I anledning af efterårets kirkemusikfestival er der den 13. oktober  kl.16.00 skumringsstund 
i Egebjerg kirke.
Kom og vær med til  en meditativ stund  i vores smukke kirkerum, præget af ord, bøn, toner 
og sang. Bl.a. vil Egebjerg kirkekor medvirke . 
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Nyt fra menighedsrådet, august 2013

Egebjerg Sogn

Så blev det tid for endnu en 
lille klumme fra menigheds-
rådet. Vi har jo som alle jer 
andre nydt den varme som-
mer, og nu skal vi til at tænke 
efterår igen, dejligt. Jeg har 
det selv således, at jeg elsker 
det danske klima med de 
skiftende årstider – hver tid 
sine glæder. I kirken skal vi i 
september fejre høsten – og 
så kan december med advent 
og jul snart komme.
September bliver nok også 
tidspunktet, hvor et stort om-
bygningsprojekt på en af præ-
stegårds-længerne går i gang
Projektet ”ombygning af 
graverfaciliteterne” er p.t. i 
udbud, og arbejdet skulle 
gerne gå i gang i løbet af 
september. Det er vigtigt, 

at vores dygtige graver og 
gravermedhjælper har de 
bedste faciliteter, og det 
har vi nu sparet sammen 
til i flere år. Da ombygnin-
gen foregår i den fredede 
præstegård har det ud over 
de sædvanlige byggetilla-
delser krævet godkendelse 
fra Kulturarv- styrelsen, og 
et kompetent arkitektfirma 
står for både tegninger og for 
alt det praktiske.
I foråret har vi også indhen-
tet tilbud på nyetablering af 
varmeforsyningen til kirke og 
præstegård. Vi opvarmer med 
dyr olie, og overvejer både af 
økonomiske og miljømæssige 
grunde at gå over til opvarm-
ning med brændselspiller. Vi 
er jo ”grøn kirke”…. 

Derudover venter vi på an-
lægsbevilling til den nød-
vendige vedligeholdelse af 
kirke og præstegård – alt i 
alt har vi i 2014 ønsker for 
60-70.000 kr. Det koster 
at vedligeholde de gamle 
bygninger.
Kirkekoret starter op igen i 
slutningen af august. Selvom 
det kniber lidt med økono-
mien har Menighedsrådet 
heldigvis bevilget udgifterne 
til resten af året. M.h.t. 2014, 
så er fremtiden usikker, men 
viljen er der. Har nogen lyst, 
er der bestemt plads til flere.
Alt i alt er der gang i den – 
vi ønsker jer alle et dejligt 
efterår – husk at holde jer 
orienteret på
www.egebjergkirke.dk.

kirkehøjskole i Nykøbing 
sjælland kirke den 26. 
oktober kl. 14.00 - 17.00 

Søren Kier-
kegaard for 
begyndere 
- Introdukti-
on til Kierke-
gaards for-
fatterskab.

Kierkegaard har skrevet om 
livet, og hvordan det leves. Om 
glæde og sorg. Om tro, håb og 
kærlighed. Om livets bestand-
dele og facetter. Om at være 
menneske. Og hans tanker 
lever stadig gennem hans fan-
tastiske forfatterskab med sin 
dybe tankerigdom. Du vil blive 
indført i Søren Kierkegaards 
verden på en levende og tan-

kevækkende måde, der måske 
giver dig lyst til selv at snuse til 
hans mange tanker eller lyst 
til at fordybe dig i hans forfat-
terskab. Efter foredraget vil vi i 
fællesskab gennem spørgsmål 
og dialog sætte fokus på, hvad 
Kierkegaards eksistentielle 
tanker betyder for os i dag.
Eftermiddagen afsluttes 
med en kort andagt i kirken.

Obs, Obs!! mini-konfirmander – selvfølgelig!

Selvfølgelig tilbydes børn i alderen 9-10 år, dvs. børn i 3 klasse, igen i år at være mini-
konfirmander fra midt september til  engang i november.
Formålet er at gøre børnene lidt mere fortrolige med hvad kristendom er og med hvad der 
foregår i og omkring kirken. Vi begynder med høstgudstjenesten  (se ovenfor) og mødes 
derefter 8 gange i tidsrummet  kl. 13,15 -  ca. 14.45.  Jeg henter og følger børnene begge veje 
fra og til skole. Nærmere oplysning  vil blive sendt til eleverne på Egebjerg skole eller fås  
ved henvendelse til sognepræsten på telefon 59328199.

SØren KIerKegAArD
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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: Henning Hansen

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
Jan Grønborg, vikarpræst i Vig fra d. 1. oktober, 
tlf. 22 35 97 64 - e-mail: jagr@km.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
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: 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

8.  SEPTEMBER  15. S. E. TRIN.    KL. 10.30 AB KL. 15.00 KONCERT KL. 10.00  MN

15. SEPTEMBER   16. S. E. TRIN.  KL. 09.00 HH KL. 10.30 HH KL. 10.00  MN

22. SEPTEMBER   17. S. E. TRIN.  KL. 10.30 HH  09.00 HH KL. 10.00  MN

 29. SEPTEMBER    18. S. E. TRIN. KL. 09.30 AB  KL. 11.00, AB MUSIK        KL. 14.00  PH

6. OKTOBER   19. S. E. TRIN. KL. 10.00 HH  KL. 10.00 JG KL. 09.00  MN

13. OKTOBER   20. S. E. TRIN. KL. 10.00 HH        FÆLLES SKUMRINGSSTUND I EGEBJERG KL. 16.00

20. OKTOBER   21.  S. E. TRIN.     KL. 10.30 HH KL. 9.00 HH KL. 14.00  MN

27. OKTOBER   22. S. E. TRIN. KL. 09.30 JG KL. 11.00 JG       KL. 09.00  IW

3. NOVEMBER   ALLE HELGEN   KL. 13.00 HH  KL. 16.00 JG KL. 16.00  MN   

10. NOVEMBER  24. S. E. TRIN.  KL. 10.00 HH  KL. 10.00 JG KL. 09.00  IW          

17. NOVEMBER 25. S. E. TRIN.                  KL. 11.00 HH KL. 09.30 HH KL. 10.30  MN

24. NOVEMBER   S. S. I KIRKEÅRET     KL. 09.30 JG KL. 11.00 JG        KL. 09.00  IW 

1. DECEMBER 1. ADVENT KL. 19.30 HH KL. 10.30 JG KL. 16.00  MN

JG: JAN GRØNBORG


