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Farvel til det gamle år og goddag til det nye
Så er den her snart igen: Adventstiden! Søndag den 
29. november 2020 er første søndag i advent og 
dermed starten på et nyt kirkeår. Fjerde søndag før 
juledag begynder adventstiden. Advent kommer af 
det latinske ’Adventus Domini’, som betyder ’Herrens 
komme’. Advent er forventning og forberedelse til 
julen, hvor det er Gud selv, ’Herren’, der kommer til 
verden gennem Jesus’ fødsel. Adventstraditioner 
handler om at glæde sig og få forventningen til ju-
len til at stige. Hver søndag tænder vi et lys mere i 
adventskransen, indtil de alle fire brænder. Ligesom 
kalenderlys og kalendergaver hjælper adventskran-
sen med at tælle ned til jul. 

Mange af adventstidens faste indslag er en sammen-
smeltning af folkelige skikke, kulturelle og kristne tra-
ditioner. Julekoncerter, julekrybbe, Luciafest, kryb-
bespil og juletræ hører derfor også til adventstiden 
i kirken. Når julestemningen gerne må indfinde sig, 
er kirken for mange derfor et oplagt sted at gå hen.

Men samtidig med, at vi siger ’Vær velkommen’ til 
et nyt kirkeår – og kalenderår lige efter, er det også 
tid til tilbageblik og eftertanke på det gamle år. 2020 
har i sandhed været et bemærkelsesværdigt år, som 
vi sent vil glemme. Ikke mindst på grund af den ver-
densomspændende plage – corona-virussen – som 
vi har måttet leve med siden årets første måneder, 
og hvis følger, også for kirkelivet, vi stadig døjer med. 
Vi håber alle, at truslen fra sygdommen snart kan 
overvindes, så vi alle kan vende tilbage til de tider, 
hvor vi også kunne nyde det samvær og den nærhed 
til vores næste – familie, venner, omgangskreds og 
bredere social vendekreds – som ellers var en væ-
sentlig, men ofte ubemærket faktor i vores daglige 
tilværelse. 

Vores kirkeblad bringer som sædvanlig oplysning 
om forskellige arrangementer og en gudstjeneste-
kalender. Præster og menighedsråd må dog tage 
forbehold for gennemførligheden af alle de nævnte 
arrangementer. De offentlige myndigheders regler 
for forsamlinger og social kontakt kan sagtens æn-
dre sig igen og dermed få indflydelse på rammerne 
for vores aktiviteter i kirkelig sammenhæng. Vi 
opfordrer til, at man følger med på kirkernes hjem-
mesider, hvor kalenderændringer og andre forhold 
af betydning for kirkelivet vil blive annonceret.

I kirkelig sammenhæng har året 2020 også været 
præget af, at der var tale om et valgår for så vidt 
angår den folkelige styring af kirken på lokalt niveau. 
Der har været afholdt valg til menighedsrådene i 
alle landets knap 2000 sogne. Dette store valg er 
nu afviklet.

Landet rundt var tirsdag aften den 15. september 
en historisk aften i de 1.670 menighedsråd, og ca. 
12.400 frivillige har nu kurs mod landets nye menig-
hedsråd. For første gang skulle menighedsrådene 
sammensættes efter den nye lov om valg til menig-
hedsråd, som Folketinget vedtog i 2018.

Den nye lov med en helt ny valgform betyder, at 
folkekirkemedlemmerne den 15. september holdt 
valgforsamling, hvor de efter en åben debat mellem 
kandidaterne valgte de nye menighedsrådsmedlem-
mer. Denne proces blev også godt gennemført i 
både Nørre Asmindrup og Vig sogne. De nyvalgte 
menighedsråd tiltræder deres funktion den første 
søndag i advent 2020 – på den første søndag i 
advent. Kirkebladets redaktion ønsker vores valgte 
kandidater og stedfortrædere tillykke med valget og 
held og lykke til med udførelsen af arbejdet for de 
to menigheder og kirkelivet i sognene.
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Helligtrekonger den 6. januar markerer afslutnin-
gen på den periode med kirkelige mærkedage i 
november, december og januar, som indledtes 
med Allehelgen i begyndelsen af november, Advent 
og det kirkelige nytår i slutningen af november/
begyndelsen af december, juletiden og til slut 
Helligtrekonger den 6. januar. Ved Helligtrekonger 
fejrer vi, at vise mænd fra Østerland besøgte Jesus 
i Betlehem. Traditionelt betyder dagen også, at 
julen er forbi.

I traditionen har man kaldt de tre vise mænd for 
konger på grund af deres rige gaver. Ifølge en 
middelalderlig legende hed de hellige tre konger 
Kasper, Melchior og Balthazar og kom fra hver sin 
verdensdel. Dette blev set som tegn på, at Jesus’ 
fødsel gjaldt mennesker i hele verden.

Julen varer ikke lige til påske, men i kirken varer 
den alligevel helt til Helligtrekonger. Hvis du vil 

følge gammel skik, 
skal du først pynte 
op til jul umiddelbart 
før juleaften og så 
vente med at jule af 
til Helligtrekonger. På 
Helligtrekongersaften 
den 5. januar er det så 
tid at spise julesmå-
kagerne op og tænde 
det trearmede hel-
ligtrekongerslys.

Den 6. januar er ikke 
længere en helligdag i Danmark. Helligtrekonger-
tiden i folkekirken strækker sig over kalenderårets 
første to til seks søndage afhængig af påskens 
placering. Helligtrekongers søndag er første søndag 
efter nytår, og sidste søndag efter Helligtrekonger 
falder tre søndage før fastelavn. 

Helligtrekonger

Pastor Annette Berg har som det vil være de fleste 
af bladets læsere bekendt fratrådt sin stilling som 
sognepræst i Vig. I tiden indtil en ny præst tiltræder 
vil den kirkelige betjening i Vig blive varetaget dels af 
pastor Ann Skov Sørensen, Nørre Asmindrup og dels 
af pastor Karin Wandall, Vallekilde-Hørve.
Karin Wandall har sendt kirkebladet nedenstående 
præsentation af sig selv:

"Mit navn er Karin Wandall og jeg glæder mig til 
at blive en del af kirkelivet hos jer, imens Vig præ-
stegård renoveres til en ny kommende præst. Fra 
november er jeg vikar på halv tid i Vig og ser frem til 
det gode samarbejde i Vig og Nr. Asmindrup sogne 
med kirkernes medarbejdere, menighedsråd og min 
præstekollega Ann i Nr. Asmindrup præstegård. Da 
jeg var vikar for Ann i foråret har jeg allerede mødt 
mange lokale ansigter og nydt godt af gæstfrihed og 
imødekommenhed - det bliver fint at bygge videre 
på! Midt i september er jeg startet med konfirman-
derne - 28 søde unge mennesker, der mødes hver 
torsdag eftermiddag i Vig kirke og præstegårdshave. 
Jeg er gift med Jens Kirk og vi bor sammen med vores 

to teenagers i Vallekilde præste-
gård. Vi er begge sognepræster 
i Vallekilde-Hørve. Jens som 
kirkebogsførende og jeg med en 
lille fast procentstilling. Vi flyt-
tede fra København til Vallekilde 
i 2009 og vi elsker at bo i vores 
naturskønne del af Odsherred 
med udsigt til Nekselø og Sejerø oppe fra bakken på 
præstegårdsmarken. Igennem årene har jeg været 
knyttet til mange af provstiets kirker som vikar, når der 
var kolleger på studieorlov, sygdom eller præsteskifte. 
Forinden flytningen til Odsherred arbejdede jeg i 14 år 
som medarbejder på Danmissions hovedkontor i Hel-
lerup. Kirken ude og kirken hjemme - og forbindelserne 
imellem den globale kirke er min store interesse. På en 
fridag nyder jeg gerne en sejltur på Isefjorden i som-
merhalvåret og en god gåtur i geoparken i al slags vejr. 
Midt i september er vi startet med konfirmanderne 
– 29 søde unge mennesker, der mødes hver torsdag 
eftermiddag med mig og konfirmandlærer Stine i Vig 
kirke og præstegårdshave.
Håber vi mødes en dag i kirken!"

Nyt - og velkendt - ansigt i Vig - Nørre Asmindrup pastorat
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Vig Sogn 
www.vigkirke.dk

Sognepræst: 
Ann Skov Sørensen 
Nr. Asmindrup Præstegård 
Asmindrupvej 49 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf. 59 32 40 76 
E-mail: anss@km.dk 

Vikarpræst: Karin Wandall
Tlf. 60 59 95 12
E-mail: kkw@km.dk

Graver: 
Lars Odgaard Rasmussen 
Tlf. 59 31 58 04
Kirkegårdskontoret åbent 
mandag-torsdag 
kl. 12.30-13.00

Formand (indtil 29.11.2020): 
Poul Erik Pedersen 
Tlf. 59 31 56 76

Kirkeværge (indtil 29.11.2020):
Poul Erik Holm
Tlf. 29 26 08 64

Præstesekretær: 
Doris Hjort Jacobsen  
Tlf. 23 83 19 55 
tirsdag og torsdag 8.00-13.00
E-mail: dhj@km.dk

Menighedsråds-møder i 
Vig præstegård:
25/11-2020, 20/01-2021
Begge dage kl. 09.15 i konfir-
mandstuen. Alle er velkomne!

Nyt fra menighedsrådet

Er julemåneden så økonomisk belastet, at det volder 
søvnløse nætter?
Vig kirkes Menighedsråd har mulighed for sammen med Lions Odsherreds at uddele julehjælp og sprede 
juleglæde. 

Hvis du/I ønsker at søge del i årets julehjælp, skal du blot gå på Vig Kirkes hjemmeside www.vigkirke.dk og 
hente ansøgningsskemaet: Julehjælp 2020 og udfylde og fremsende det til menighedsrådsmedlem Lise 
Trans på mail: lisetrans37@gmail.com.

Ansøgningsfristen for at søge julehjælp 2020 er 8. december 2020.

Foranlediget af Annettes Bergs fratrædelse af præsteembedet nedsatte 
menighedsrådet et byggeudvalg bestående af: Henning Lektonen (Formand 
for udvalget), Poul Erik Holm, Lone Cederquist, Lise Trans og undertegnede.

Efter provstiets anvisninger har vi haft en række møder med arkitekt Mi-
chael Madsen, Nyk. Sj., der er stiftets rådgiver i forbindelse med renovering 
af tjenesteboliger. Vi har haft mange ideer og tanker for at opfylde de krav 
der i dag er til en tidssvarende præstebolig og faciliteter til konfirmand-
undervisning m.m.
I samråd med provstiet er vi nået frem til en skitse, der forhåbentlig vil 
udmønte sig i en attraktiv bolig til en ny præst med familie. (Først når 
boligen er parat må stillingen blive slået op).

For menighedsrådet har det selvfølgelig også været væsentligt, at vi får 
plads til f.eks. Torsdagstræf - samt møder af forskellig slags. Som nævnt 
andetsteds i bladet er Karin Wandall gået i gang med konfirmandunder-
visningen. Da vi nu er oppe på 29 kommende konfirmander har man fra 
Provstiet heldigvis fundet endnu en underviser - nemlig Stine Koch.

Ved valgforsamlingen den 15. september 2020 i Vig valgtes følgende:

Medlemmer af menighedsrådet:
- Anna Lise Trans
- Hanne Weichel Holm
- Henning Lektonen
- Ingelise Aaquist
- Lone Cederqvist
- Poul Erik Holm
- Poul Erik Pedersen

Stedfortrædere:
- Ann Worre West
- John-Ove Ebbing Witzel

Poul Erik Pedersen, Fmd.

Mobile Pay 
i Vig Kirke
Støt gerne op om Vig kirkes aktivite-
ter via donationer til nr: 46503.
Tak for hver eneste gave 
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Årets konfirmander i Vig kirke

Julen i Vig
De kirkelige aktiviteter og traditioner omkring jul 
er udfordret af corona-situationen og behovet for 
en indsats mod smittespredning. I skrivende stund 
forudser præst og menighedsråd, at der i år afhol-
des flere korte juleaftensgudstjenester i Vig med 
forudgående tilmelding til én af tre klokkeslæt: 
14.00, 15.00, 16.00. (Tre gudstjenester af 30 min. 
og herimellem 30 min. til udgang, rengøring og 
indgang). For at forsamlingsreglerne kan overholdes 
er det som nævnt nødvendigt med forudgående 
tilmelding til Karin Wandall, tlf. 60599512 eller mail 
KKW@km.dk. Der er desværre kun et begrænset 
antal pladser i kirken til hver gudstjeneste.
Men følg med på kirkens hjemmeside. Situationen 
kan erfaringsmæssigt ændre sig hen ad vejen!

Juledag: Højmesse kl. 09.00 i Vig ved Ann Skov Sørensen (og højmesse kl. 10.30 i Nr. Asmindrup ved Ann 
Skov Sørensen).

2. juledag: Højmesse kl. 10.30 i Vig ved Ann Skov Sørensen. Nr. Asmindrup henviser til Vig.

Julesøndag (27.12.): Højmesse kl. 10.30 i Nr. Asmindrup ved Karin Wandall. Vig henviser til Nr. Asmindrup.

Fotos: Tom Keller Bruun

Lørdag den 15. august 2020
Emma Rørmose Jensen, Lasse Falster-Hansen, 
Amanda Merrald Luther, Mathilde Liv Falkus, 
Lucas Christian Jacobsen, Magnus Alexander Jacobsen, 
Katarina Viktoria Klarskov, Noah Bredahl Klinksgaard , 
Ida Vange Kristensen, Luna Mouritzen Andersson, 
Esben Gronemann Odgaard

Søndag 
den 20. sept. 2020 
Katrine Alstrup Kristensen, 
Ida Fjeldsted Fredslund.

Lørdag  
den 5. sept. 2020: 
Caroline Mikkelsen  
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Nr. Asmindrup 
Sogn 
www.nrasmindrupkirke.dk

Sognepræst: 
Ann Skov Sørensen 
Nr. Asmindrup Præstegård 
Asmindrupvej 49 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf. 59 32 40 76 
E-mail: anss@km.dk 

Graver: 
Nadja Petersen 
Tlf. 59 36 61 16
E-mail: nras-kgd@pc.dk

Formand (indtil 29.11.2020): 
Michael Hjortsø 
Annebjergvej 1 
4572 Nr. Asmindrup 
Tlf. 21 51 41 61 
E-mail: michjo@medset.dk 

Kirkeværge (indtil 29.11.2020): 
Peter Merlung
Tlf. 40 61 04 31 
E-mail: merlung@gmail.com

Præstesekretær: 
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55 
tirsdag og torsdag 8.00-13.00
E-mail: dhj@km.dk

Menighedsråds-møder:
Den 17.11 kl. 18.00 og den 
12.01.2021 kl. 19.00 i præste-
gårdens konfirmandstue.

Nyt fra Menighedsrådet

Mobile Pay 
til indsamlinger
I Nørre Asmindrup kan man også bruge 
Mobile Pay i forbindelse med bidrag til 
indsamlinger eller i stedet for mønter 
i kirkebøssen. På Mobile Pay – app’en 
skal du angive modtagernummer 
15876. Alle bidrag til menighedsplejen 
eller til andre annoncerede indsam-
lingsformål modtages som sædvanlig 
med taknemmelighed!

Ved valgforsamlingen den 15. september 2020 blev følgende valgt 
til menighedsrådet:

- Jytte Rosbjørn Fink
- Claus Richard Bernhard Nielsen
- Inge Hansen
- Birthe Funk Hansen
- Vagn Andersen

De ovennævnte udgør sammen med sognepræst Ann Skov Sørensen 
Nørre Asmindrup sogns menighedsråd fra og med den 29. november 
2020 (første søndag i advent). Det nyvalgte menighedsråd vil inden 
denne dato konstituere sig med formand, næstformand og andre 
tillidsposter.

Ved valgforsamlingen valgtes følgende som stedfortrædere til me-
nighedsrådet:
- Jens Bjarne Sandø Jensen
- Anna Herand Vejleskov
- Eva Jensen.

Kirkebladet kan oplyse, at arbejderne med etablering af en luft-til-luft 
varmepumpe i kirken ved bladets udgivelse skulle være tilendebragt. 
Endvidere nærmer opsætningen af ny belysning i kirken sig også sin 
fuldførelse. Menighedsrådet har søgt om midler til anskaffelse i 2021 
af nye bænke til kirkegården, til indkøb af en elektrisk, selvkørende 
kistevogn samt et nyt transportabelt el-klaver til brug for organistens 
aktiviteter uden for kirkerummet. Disse ønsker er imødekommet af 
provstiudvalget (som er den bevilgende myndighed).

Tirsdagskaffe
På tirsdage i ulige uger er der formiddagskaffe i præstegården kl. 
9.30-11. Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød 
op og vær med. Alle er velkomne!
Der er ikke tirsdagskaffe d. 24. november. Sidste gang inden jul 
er d. 15. december. Første gang i det nye år er d. 5. januar.

OBS: Aflysninger:
- På grund af restriktionerne i forbindelse med indsatsen for at be-
grænse covid-19-smittespredningen aflyses invitationen til at deltage 
i årets Lucia-kor og dermed også korøvningen.
- Vi (Nr. Asmindrup friskole, Forsamlingshus, Bylaug og Kirke) har 
også set os nødsaget til at aflyse det traditionelle julearrangement 
med julemarked, luciagudstjeneste, fakkeltog, juletræstænding og 
risengrød 1. søndag i advent 2020. Vi håber at vende tilbage med 
fornyede kræfter i 2021!
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Julen i Nørre Asmindrup
Julegudstjenesterne i år i vores kirke og sogn vil også 
være præget af forsamlingsrestriktionerne. Der for-
udses afviklet følgende gudstjenester i juledagene:

Juleaftensgudstjenester i Nørre Asmindrup med 
forudgående tilmelding til én af tre klokkeslæt: 
11.00, 12.00 og 13.00. (Tre gudstjenester af 30 min. 
og herimellem 30 min. til udgang, rengøring og 
indgang). For at forsamlingsreglerne kan overholdes 
er det som nævnt nødvendigt med forudgående 
tilmelding til Ann Skov Sørensen, tlf. 59324076 eller 
e-mail anss@ km.dk
Følg med på kirkens hjemmeside. Situationen kan 
erfaringsmæssigt ændre sig hen ad vejen!

Det kimer nu til julefest, 
det kimer for den høje gæst, 
som steg til lave hytter ned 
med nytårsgaver: fryd og fred.

Og lad os gå med stille sind 
som hyrderne til barnet ind, 
med glædestårer takke Gud 
for miskundhed og nådebud!

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, 
hold selv i os din julefest! 
Da skal med Davids-harpens klang 
dig takke højt vor nytårssang.

Juledag: Fromesse kl. 09.00 i Vig og højmesse kl. 
10.30 i Nr. Asmindrup, begge ved Ann Skov Søren-
sen.

2. juledag: Højmesse kl. 10.30 i Vig ved Ann Skov 
Sørensen (Nr. Asmindrup henviser til Vig). 

Julesøndag (27.12.): Højmesse kl. 10.30 i Nr. As-
mindrup ved Karin Wandall. (Vig henviser til Nr. 
Asmindrup).

Trods alle udfordringer er julen dog heldigvis ikke 
aflyst, så med dette stemningsbillede ønsker kirke-
bladet alle i menigheden en glædelig jul og et godt 
og fremgangsrigt nytår.

Foto: Tom Keller Bruun

Her er årets glade konfirmander 
fra den 30. august
Listen med konfirmandernes navne blev bragt i 
kirkebladet nr. 3/2020.

Julehjælp
Igen i år stiller Lions Odsherred et antal jule-
kurve til rådighed.

Siden julen 2004 har Lions Odsherred uddelt 
jule kurve til familier i Odsher red, som et bidrag 
til, at flere svært stillede familier kan få en god 
og rar jule aften. Julekurvene indehol der mad 
og lidt godt til en juleaften.

Er der behov for en julekurv, kan ansøgning 
herom fremsendes til Sognepræst Ann Skov 
Sørensen enten på mail: ANSS@km.dk eller pr. 
brev: Asmindrupvej 49, 4572 Nr. Asmindrup.



Gudstjenester
 1.  november Allehelgens dag Nr. Asmindrup kl. 16.30 Ann Skov Sørensen  
    Vig kl. 19.00 Ann Skov Sørensen

 8.  november 22.s.e.trin. Vig kl. 10.30 Karin Kirk Wandall

 15.  november  23.s.e.trin. Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

 22.  november  sidste s. i kirkeåret Vig kl. 10.30 Karin Kirk Wandall

 29. november  1.s.i.adv. Nr. Asmindrup Karen Margrete Bruvik Evald      

 6.  december  2.s.i.adv. Vig kl. 10.30 Karin Kirk Wandall

 13.  december  3.s.i.adv. Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

 20.  december  4.s.i.adv. Vig kl. 15.30  Christmas carols                       Ann Skov Sørensen

 24. december  juleaften Nr. Asmindrup kl. 11.00, 12.00 og 13.00    Ann Skov Sørensen
                                         Vig kl. 14.00, 15.00 og 16.00 Karin Kirk Wandall 

 25. december  juledag Vig kl. 09.00 Ann Skov Sørensen
    Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

 26. december  2. juledag Nr. Asmindrup kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

 27. december  Julesøndag Nr. Asmindrup kl. 10.30 Karin Kirk Wandall

 31. december  nytårsaften Vig kl. 14.30 Ann Skov Sørensen

 1. januar  Nytårsdag Nr. Asmindrup kl. 16.30 Ann Skov Sørensen

 3. januar  Helligtrekongers søndag Vig Kl. 10.30 Karin Kirk Wandall

 10. januar  1.s.e.h.3.k. Nr. Asmindrup kl. 10.30  Karin Kirk Wandall 

17. januar  2.s.e.h.3.k. Vig kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

 24.  januar  Sidste s.e.h.3.k. Nr. Asmindrup kl. 10.30 Karin Kirk Wandall

 31.  januar  Septuagesima Vig kl. 10.30 Ann Skov Sørensen

Kirkebladet for Nørre Asmindrup og Vig sogne. Ansvarshavende redaktør Ann Skov Sørensen. Tryk: Trundholm Tryk, 4560 Vig

OBS: Det kan ikke udelukkes, at visse arrangementer må ændres som følge af corona-situationen. 
For eventuel information henvises til kirkernes hjemmesider.

På kirkevisit - ud i den store verden
Kirkebladet vil i kommende numre aflægge lynvisit 
ved nogle af de mere markante kirker i verden. I dette 
nummer besøger vi den katolske kirkes hovedkirke, 
Peterskirken i Rom. Billedet viser julestemning på 
Peterspladsen, hvor der hvert år er fint pyntet op med 
imponerende krybbespil og stort juletræ. Peterskirken 
ligger midt i Rom i verdens mindste selvstændige stat, 
Vatikanstaten eller Den Hellige Stol. Det tog 120 år at 
fuldende byggeriet af kirken. Man påbegyndte opfø-
relsen af kirken i 1506 og blev først færdig i 1626. (Vi 
kender dog også selv til lange byggetider herhjemme: 
Det tog ikke mindre end 145 år fra man påbegyndte 
byggeriet af Marmorkirken (Frederikskirken) i Køben-
havn i 1749 og indtil den blev indviet i 1894!).


