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fORTSæTTES SIdE 2

s. 10s. 2

JAN gRØNBORg

Julen 1940 stod bestemt ikke 
i fredens tegn. Tyskland ryk-
kede frem i Europa og virke-
de på det tidspunkt nærmest 
uovervindeligt. Danmark 
var blevet besat den 9. april 
1940. Stemningen var tryk-
ket. Fremtiden mildt sagt 
uvis. Var det ikke lige så godt 
at acceptere den stærkes 
ret? Var krigen i Europa må-
ske det, der skulle til for at 
rydde op og grundlægge en 
ny fremtid? Eller skulle man 
overveje at gå til modstand?

En kold vinter var det også. 
En af århundredets kol-
deste. Man vandrede over 
bælter og fjorde.

Danmark skuttede sig.

Julens kontraster

Sjældent har en jul været så 
tiltrængt som i 1940. Sjæl-
dent har der været så meget 
brug for en fredsdue at sætte 
på juleposten. En kærkom-
men kontrast til virkelighe-
den. Som en rose, der skyder 
op af den frosne jord.

Eller rettere: en kærkom-
men påmindelse om, at 
virkeligheden er langt større 
end det, vi ser. Julenat uden-
for Betlehem sang englene 
om ”fred på jord”. Men der 
var ligeså lidt fred i Palæsti-
na, da Jesus blev født, som i 
Europa i julen 1940. Englene 
sang deres budskab om fred 
i et land, der også var besat 
af en brutal stormagt, som 
syntes uovervindelig.

kirkehøjskole
om mirakler

storm p.
i egebjerg

JUlEmæRKET fRA 1940 BlEV TEgNET 
Af BIllEdhUggER Og KERAmIKER 
ARNE BANg (1901-1983).
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fORTSAT

Ordet fra præsten

Fællesarrangement

Det danske julemærke 1940 
ændrede ikke krigens gang. 
Englesangen om fred rok-
kede heller ikke ved romer-
nes tyranni. Ikke en tøddel 
ændrede de. Og så alligevel.

Julen er den store modsigel-
se af alt det kolde og hårde. 
Julen er den store modsigel-
se af den hårde magt og den 
isnende kulde. Derfor var 
det helt rigtigt af billedhug-
geren og keramikeren Arne 
Bang at lade fredsduen være 
symbol for julen i den første, 
iskolde krigsvinter. Duen 
var et billede på det, som 
øjet ikke så: freden. Ligesom 
julen selv ville den hviske til 
de skuttende danskere, at 
virkeligheden er meget stør-

re, at Gud 
er meget 
større.

Julen er en 
t i d  m e d 
mange far-
ver. Stær-
ke farver. 
Og julen 
selv er en 
kontrast-
farve, som 
kaster et 
nyt, håbefuldt skær over vort 
billede af virkeligheden.

Også i andre lande har man 
gennem frimærker fortalt 
historier om julens farve-
rigdom. Eksempler ses på 
de to julefrimærker fra Bot-

swana. Jesusbarnet er sort! 
Og vist må han være sort i 
Botswana. Han kom jo til os 
som en af vore egne. Som 
os – og dog helt anderledes.

glædelig jul!

I Vig kirke og præstegård 

LØRDAG D. 25. JANUAR KL. 14:00-17:00
Kort oplæg om MIRAKLER ved sognepræst Annette Berg

Med udgangspunkt i Bibelens beskrivelser af mirakler, hel-
bredelser, uddrivelser, forbøn, heling, velsignelser m.v., 
sættes disse studier sammen med det væld af littera-
tur, der produceres om emnerne – ikke mindst i disse år.  
Og vi vil i fællesskab gennem spørgsmål og dialog efterfølgende 
sætte fokus på miraklerne i vores liv.

 

Kl. 16.30: SKUMRINGSSTUND I VIG KIRKE 
Fra kl. 16.15. lyder musikken, og kirken vil være oplyst af levende lys

 
Arrangeret fælles for alle sogne i  

Ods-Skippinge Provsti

Kirkehøjskole
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Det sker

DECEMBER  
1.12. kl. 10.30: 
ADVEnTSGuDSTJEnESTE 
MED MuSIK, SAnG OG 
KIRKEKAFFE

17.12. kl. 9.30: 
JuLEAFSLuTnInG FOR 
DAGPLEJEBøRn

19.12. kl. 10.00:
JuLEAFSLuTnInG FOR 
BøRnEHAVERnE

20.12. kl. 8.30 og 9.15: 
JuLEAFSLuTnInG FOR VIG 
SKOLE.

20.12. KL. 10.30: 
JuLEAFSLuTnInG FOR 
uLSTRuP EFTERSKOLE

22.12 KL. 10.30: 
GuDSTJEnESTE MED 
CHRISTMAS CAROLS

31.12. KL. 15.00: 
STJERnESTunD
 
JANUAR   
21.01. KL. 18.00:
MEnIGHEDSRÅDSMøDE

23.01. KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF  

FEBRUAR
06.02 OG 20.02 KL. 9.30:
TORSDAGSTRÆF

18.02 KL. 18.00:
MEnIGHEDSRÅDSMøDE

HER ER Kun nÆVnT DE 
DATOER, DER IKKE ER 
OMTALT YDERLIGERE PÅ 
KIRKEBLADSSIDERnE.

SE OGSÅ MÅnEDEnS
KALEnDER PÅ 
www.VIGKIRKE.DK

En anden præst end den 
sædvanlige…
Frem til nytår har Annette Berg stadig studieorlov. Og i de-
cember måned er det Jan Grønborg, der fungerer som præst, 
medmindre der er oplyst andet i kalenderen.

Jul og nytår i Vig kirke
Fra fjerde søndag i advent, 22. december, til nytårs-
aften er der rigtig mange gudstjenester i kirken. Læs 
her om, hvor forskellige de er. Bortset fra 2. juledag 
er præsten Jan Grønborg.

22. december kl. 10.30: Ved årets sidste advents-
gudstjeneste byder vi julen velkommen ved at synge 
og høre en række smukke Christmas Carols fra 
England. Det meste synger vi dog med danske tek-
ster. Også prædiken er på dansk, lover præsten.

Juleaften, 24. december, er der to gudstjenester. 
Den første af dem, kl. 14.30, er tilrettelagt med eks-
tra tanke på børn og barnlige sjæle. Den anden, kl. 
16.00, er en helt traditionel julegudstjeneste.

Juledag, 25. december kl. 10.30 er det tid til rolig 
eftertanke. Højmesse med nadver, hvor vi fejrer, at 
”ordet blev kød”.

Anden juledag, 26. december kl. 9.30 er det Hen-
ning Hansen, der står for gudstjenesten.

Julesøndag, 29. december kl. 11.00, har vi festlig 
gudstjeneste med barnedåb og gæster helt fra Island.

Nytårsaften, 31. december kl. 15.00 holder vi 
”Stjernestund”: En kort festgudstjeneste i anled-
ning af årsskiftet – og med let servering bagefter, hvor 
vi kan ønske hinanden godt nytår.

Nytårsdag er der til gengæld ingen gudstjeneste i 
Vig kirke.
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Vig Sogn

konfirmanderne fra Vig og Nykøbing opførte bibeleventyr i 
Nykøbing kirke den 1. oktober. 
se mere på www.kirkebillen.dk



5

Vig Sogn

Det er fantastisk at være med 
i et menighedsråd der i den 
grad er med på biddet.
Der tales lige nu meget om, at 
kirken skal være mere åben 
også i hverdagen. For mit 
vedkommende vil jeg hilse 
det velkommen. Jeg har ofte 
travlt og nyder derfor week-
enderne, hvor der er mere 
ro til at afslutte nogle op-
gaver. Og hvis nogen skulle 
have glemt det, så har Vig 

Kirke været med til at lave 
arrangementer i flere år på 
hverdage og andre tider. Jeg 
er helt sikker på at det skal 
afprøves endnu mere. når 
Annette Berg er tilbage efter 
orlov, er det bestemt noget vi 
skal diskutere i rådet.
Bare sådan en ting at der 
i 130 sogne oprettes sorg-
grupper det er helt fanta-
stisk og det rette sted. Også 
der er vi med.

En stor tak til Jan for hans 
engagement i ”Vores” Kirke. 
Det er dejligt at komme til 
kirkelige handlinger, fore-
stået af Jan. Jan har en god 
måde at bringe sine budska-
ber, så man går derfra med 
noget der kan bruges. Tak 
Jan Grønborg fordi du ville 
være vores PRÆST i Annette 
Bergs orlov.

Ann wEST

Hilsen fra menighedsrådets formand

Vi synger julen ud
I nogle hjem er det tradition fra gammel tid, at julen varer lige til Hellig tre konger. Den røde 
farve erstattes af den kongelige blå farve.
Vi vil Helligtrekonger søndag d. 5. januar kl. 11 bryde de vante gudstjeneste rammer op, 
samle os omkring flygelet, synge fra hjertet – og krydre sangen med ord, bøn, der peger 
mod det nye, ubrugte år.

Englestemmer i det ældgamle kirkerum
Til alle sangglade børn og unge fra 5. klasse og opefter.
nu er det tid ….har du smag for korsang, så kom og vær med i det kortilbud, som Vig kirke 
starter op nu efter jul!
Der holdes prøve en gang om måneden, og man deltager i den efterfølgende søndagsguds-
tjeneste.
Første øvedag bliver onsdag d. 15. januar kl. 14, og koret er så med –  sammen med også 
voksne korsangere - søndag d. 19. januar kl. 11.
næste øvedag blive onsdag d. 19. februar kl. 14, og koret med flere er med søndag d. 23. 
februar kl. 11.
Det er gratis at deltage i koret.
VEL MøDT!

Fra Menighedsrådet
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Det sker

deCember
01.12  Kl. 19.30
GuDSTJEnESTE
OG ÅBEnT HuS

10.12  Kl. 9.15
KRYBBESPIL

12.12  Kl. 14.00
JuLEMøDE

15.12 Kl. 16.00
LuCIAOPTOG

20.12 Kl. 08.30
JuLEGuDSTJEnESTE

24.12  Kl. 15 OG 16.30
JuLEGuDSTJEnESTE

25.12  KL. 10.30
JuLEGuDSTJEnESTE 

26.12. KL. 11.00
MuSIKGuDSTJEnESTE

jANuAr
07.01 Kl. 19.00
MEnIGHEDSRÅDSMøDE

26. JAnuAR KL. 10.00
GuDSTJEnESTE
KIRKEKAFFE I 
PRÆSTEGÅRDEn

FebruAr 
04.02 Kl. 19.00
MEnIGHEDSRÅDSMøDE

20.02 Kl. 14.00
SOGnETS EFTERMIDDAG

mArTs
02.03 Kl. 10.30
FASTELAVnSGuDSTJEnESTE

04.03 Kl. 19.00
MEnIGHEDSRÅDSMøDE

Julemåneden i kirke og 
præstegård

Gudstjeneste – Åbent hus 1. søndag i advent 
kl. 19.30 
Trompetist  Erling Skovdal medvirker.
Efter gudstjenesten er der åbent hus med kaffe sang, og sam-
vær i præstegården. 

Den 10. december, kl. 9.15, er der  juleguds-
tjeneste med krybbespil for Dagplejebørn
Efter  gudstje-
nesten er der 
julefest i Konfir-
mandstuen med 
juletræ og jule-
mand. Forældre 
og bedsteforæl-
dre er hjerteligt 
velkomne.

KRyBBESpIllETS AKTØRER hyggER mEd æBlESKIVER Og SAfTEVANd

Julemøde 
Torsdag den 12.  december, kl. 14. 
Sognepræsten fortæller i ord og billeder: 
Langs Middelhavet -  fra niece til Genova 
Vi skal naturligvis også høre julehistorier og synge julen ind 
med vore dejlige salmer.
Traditionen tro afsluttes julemødet i  Præstegårdens stuer.
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Nr. Asmindrup Sogn

Familiegudstjeneste
Den 15. december kl. 16, 
er der familiegudstjeneste 
med Lucia-optog ved Bør-
nekoret ved Arild Bjørn og 
Lene Rosenvold.

Den 20 . december, 
kl. 08.30, er der  
julegudstjeneste 
med krybbespil for 
Nr. Asmindrup skole

Juleaften er der
gudstjeneste 
kl. 15 og 16.30
Trompetist Jeppe Lindberg 
nielsen medvirker.
Jeppe, der har spillet ved 
julegudstjenesten de senere 
år, spiller bl.a. i DR Symfo-
niorkestret og Det Kongelige 
Kapel.

Julehjælp
Det er ikke alle mennesker i vores materielt rige sam-
fund, der har råd til at fejre jul som de fleste andre. 
Familier eller enlige i nr. Asmindrup sogn, der har 
brug for en økonomisk håndsrækning til at fejre jul, 
har mulighed for at ansøge Menighedsplejen om ju-
lehjælp (købmands/slagterkurv). Ansøgning fremsen-
des skriftligt til sognepræsten 
senest den 7. december.
Bidrag til Menighedsplejen 
kan indbetales i Sparekassen 
Sjælland - konto 0517 1016990.
På forhånd tak.

Menighedsplejen

Musikgudstjeneste 2. juledag kl. 11.00
Solotrompetist 
Ketil Christensen 
og bratschist 
Iben Teilmann
– Det kgl. Kapel 
– medvirker.

Juledag er der gudstjeneste kl. 10.30
Isabella Hübener medvirker 
på tværfløjte.
Isabella, der er vokset op i 
Egebjerg, afsluttede i juni 
2010 sin bacheloruddan-
nelse ved Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. nu 
studerer hun ved   The Royal 
Scottish Academy of Music and Drama I Glasgow.
Isabella har medvirket ved flere gudstjenester til jul og påske.
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Nr. Asmindrup Sogn

Nyt fra menighedsrådet
Valg  af formand og næstformand
Inden det nye kirkeårs begyndelse skal der hvert år vælges formand og næstformand.
Egon nielsen blev genvalgt som formand, Henning Hansen som næstformand.

Med ønsket om, at julen bringer os alle velsignet bud
Henning Hansen

Fastelavn
den 2. marts, kl. 10.30 er der fastelavnsgudstjeneste.
Børn i alle aldre må meget gerne være udklædte.
Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Præstegården 
og spiser et let traktement og fastelavnsboller og drikker 
sodavand/kaffe.

Sognets eftermiddag
Torsdag den 20. februar kl. 14 ”Mindernes dæmoner”  
Hans-Peter Tams, Kundby, fortæller om: Traumatisk barndom i Tyskland under 2. Verdenskrig

Livet igennem har Hans-Peter Tams været forfulgt af dæmo-
ner - dæmoner, der plagede ham i natlige mareridt, hvor 
barske barndomsminder trængte sig på. Det er barndoms-
minder fra 2. Verdenskrig.  Han blev født i Sydslesvig. Han 
var seks år, da hans far blev sendt til østfronten (Polen) som 
skomager, fordi  familien nægtede at melde sig ind i nazipar-
tiet, og familien måtte følge med. I 1944 flygtede moderen 
med fire  børn til Berlin. Moderen blev sendt i arbejdslejr. 
Børnene måtte klare sig selv i en rå og brutal verden, hvor 
det var alles kamp mod alle. Men moderen havde givet sine 
børn en ubrydelig tro på, at hvis man holder sammen og 
stoler på Guds omsorg, så ordnet det sig hele til sidst. Siden 
forsøgte Hans Peter Tams at flygte fra mindernes dæmoner, 
ved at fortie og fortrænge dem, indtil han omsider fandt ud 
af, at tavlen først kan viskes ren, når den er skrevet fuld.
Ansporet af en god ven begyndte h at skrive sine minder i 
brevform. Det blev en sej kamp, som varede i flere år, men for hvert brev, kunne en tavle 
viskes ren. Det gjorde det også - og til sidst lykkedes det også Hans-Peter Tams, at få bugt 
med mindernes dæmoner i form af denne bog - en bog, der først og fremmest skal ses som 
et budskab om, hvad prisen er for frihed og demokrati.

SElmA på VEJ TIl KATTEdRONNINg
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Det sker

deCember

01.12.  Kl. 16.00
FESTGuDSTJEnESTE
”DE nI LÆSnInGER”
MED MøLLEKORET

08.12.KL.15.00
JuLEKOnCERT 
ODSHERRED  MuSIKSKOLE

16.12 kl.16.00
LuCIAGuDSTJEnESTE

18.12. KL. 9.00
JuL FOR DAGPLEJEBøRn

20.12 Kl.9.30
SKOLEnS 
JuLEGuDSTJEnESTE

22.12. KL.15. 00
SYnG JuLEn InD
SAnGGuDSTJEnESTE
KORET MEDVIRKER
 
jANuAr

KL.16.00
nYTÅRSGuDSTJEnESTE
ET GLAS OG KRAnSEKAGE

19.01. KL.9.00
KIRKE OG KRO

26.01. KL.16.00
GÆSTEPRÆDIKAnT 
KORET MEDVIRKER

FebruAr

02.02. KL.11.00
KOnFIRMAnD- 
GOSPELGuDSTJEnESTE 
I EGEBJERG KIRKE 

16.02. KL.14.00
SønDAGSCAFE` STORM P.

MARTS

02.03 KL.10.00
FASTELAVn ER MIT nAVn

09.03 Kl.10.00
FOLKEKIRKEnS  
SOGnEInDSAMLInG.

Festgudstjeneste,  
Ni læsninger,  Møllekor
Møllekoret er  som sædvanlig med ved gudstjenesten 1. ad-
vent kl.16.00  og fornøjer med deres smukke sang,  når ud-
valgte ni læsninger tager os med gennem hele den bibelske 
fortælling fra begyndelsen til fuldendelsen.
Har du lyst til at være en af læserne så kontakt
Michael nissen. Telefon 59328199

Få sindet stemt i de rette toner
2. søndag i advent, den 8. december kl. 15, gæster Odsher-
red Musikskole Egebjerg Kirke, hvor det smukke kirkerum 
vil udgøre rammen for musikskolelevernes musiceren. Der 
vil blive lejlighed til at lytte til såvel solistiske indslag som 
forskellige ensembler. Programmet vil byde på mange for-
skellige musikalske genrer, og mon ikke adventstiden vil 
betyde, at julemusikken vil klinge i kirken?                                                              
Der vil være gratis adgang, og alle interesserede er velkomne.

Lys i mørket
Søndag  den  16. december  kl. 16.00 er  der Luciagudstje-
neste  i vores  gode gamle kirke. 
Traditionen tro skal vi  se børnene bære lys ind i mørket og 
høre børnene synge Skt. Luciasangen mm.
Gudstjenesten er en børne / familiegudstjeneste

Kirke og Kro
søndag  den  19. januar  skal vi på besøg  og til gudstjene-
ste hos baptistmenigheden i Tølløse
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Egebjerg Sogn

”Man skal være glad for vejret, så 
længe man kan trække det” (Storm P.)

Storm P. opfattes  som nationens morsomme mand, og enhver 
festtaler med respekt for sig selv er i stand til at citere ham for-
kert!
Men hvem er han egentlig den ”Pedersen” fra Sokkelund Herred? 
Ja de fleste kender hans finurlige ”Fluer”, sære ”Opfindelser”, 
slagfærdige vagabonder og elskelige ”Grog-historier”.
Færre kender ham nok som seriøs maler, ætsende satiriker og 
begavet humorist.
Så velkommen til en dejlig og inspirerende eftermiddag med 
Storm P. i selskab med forfatter og fortæller Poul Kragelund som 
levende  vil indføre os i Storm P. liv og levned.
søndagscafeen  den 16. februar indledes med en kort guds-
tjeneste kl. 14.00.

Årets Minikonfirmander
på billedet  ses sognepræst michael Nissen 
sammen med  livlige minikonfirmander, som 
alle går i 3. klasse på egebjerg skole

I samarbejde med  Egebjerg skole det blevet aftalt,  
at vi  fortsætter med at påbegynde konfirmandun-
dervisningen  i 6.klasse. 
undervisningen begynder efter vinterferien,  dvs. 
i uge 8 og fortsætter indtil sommerferien. Til efter-
året laver vi en konfirmandweekend  og fortsætter 
derefter som eftermiddagshold i januar . 
Tidpunktet for selve konfirmationen er den 26. 
april 2015.

”Baptistkirken i Danmark 
har i dag ca. 5300 medlem-
mer og har siden 1928 drevet 
skolevirksomhed med bl.a. 
præsteseminarium i Tølløse.
For Baptisterne er biblen 
eneste autoritet og grund-
laget for tro, kirkeordning 
og liv.  Dåben foretages ved 
neddykning af hele kroppen 

efter oldkirkeligt forbillede. 
Kun den, der når frem til 
personlig tro, kan døbes og 
optages i menigheden.  Den 
lokale menighed er en selv-
stændig enhed, der vælger 
sin egen præst, menigheds-
råd m.m. Det sker på me-
nighedsmødet, hvortil alle 
døbte har adgang. Baptist-

kirken i Danmark består af 
53 menigheder.
Efter gudstjenesten  med ef-
terfølgende kirkekaffe er der 
frokost med egenbetaling på 
Elverdamskroen.
Tilmelding til Didde Dich tlf.   
59328466 eller Henrik Fris-
senette Fich tlf. 59329561 
senest 16. januar.
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Nyt fra menighedsrådet, august 2013

Egebjerg Sogn

der bLÆser NYe ViNde…
Der blæser nye vinde – både 
vejrmæssigt og i overført be-
tydning:
Stormvejret d. 21. oktober 
gav mange skader i Dan-
mark – også på vores kirke 
og præstegård i form af ned-
faldne tagsten, væltede træ-
er – og delvis bortblæsning 
af mønningen på en del af 
præstegården. Heldigvis 
skader, der kan udbedres.
Stormen kostede også 3 men-
nesker livet i Danmark, og det 
er selvfølgelig det værste. 
Men skaderne i Danmark 
er intet at regne mod den 
katatstrofe, der i skrivende 
stund netop er hændt på 
Filippinerne, hvor tyfonen 

Haiyan har hærget, og den 
er nu på vej mod Vietnam. 
Mange tusinde mennesker 
har mistet livet og mange 
flere har mistet deres hjem 
og alt, hvad de ejede. Vi må 
håbe, at offerviljen hos os 
alle igen kikker frem, for der 
bliver brug for meget hjælp. 
Og vi har ”overskuddet” – for 
vi er vel nok heldige at være 
født lige netop her…

Også i kirkens struktur blæ-
ser der nye vinde. Et udvalg 
har netop haft et forslag til 
høring hos bl.a. menigheds-
rådene om ny struktur i Fol-
kekirken, bl.a. med forslag 
om etablering af et såkaldt  
nationalt ”Kirkeråd”, der 

ville medføre mindre lokal 
indflydelse. Egebjerg Me-
nighedsråd har afgivet et 
høringssvar, hvor vi ønsker 
den nuværende struktur 
fastholdt – jeg vil citere en 
vigtig del af høringssvaret:
”Folkekirken tilhører hver-
ken et kirkeråd, biskopper-
ne, præsterne eller menig-
hedsrådene. Kirken er hele 
folkets med den bredde, der 
gælder i dag.
Den bygger på Biblen og det 
kristne kulturgrundlag med 
den betydning, kirken har 
for den enkelte.
Hvis man vil ”liv” i det en-
kelte sogn, skal det fundéres 
lokalt”. 

Per Kragh, formand

Hjælp de sultne !
den 9. marts 2014 afholder Folkekirkens Nødhjælp den årlige husstandsindsam-
ling, som samler penge ind til bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste.
Kampen mod sult er en af Etiopiens største udfordringer. Hvert år er 
over 10 millioner mennesker afhængige af nødhjælp udefra – bliver 
landet ramt af tørke eller oversvømmelser sulter endnu flere. Klima-
forandringer har forværret situationen, fordi de fattige har få mulig-
heder for at tilpasse sig det ændrede klima.                                                                                                                 
Diskrimination og manglende støtte til mennesker, der er hiv-smittet 
samt ligestilling mellem mænd og kvinder er også store udfordrin-
ger, som Folkekirkens nødhjælp arbejder med. Derfor meld dig som 
indsamler  til Didde Dich 59328466  eller til Michael nissen 59328199 

Katten er i tønden!
søndag den 2. marts kl. 10.00
Så bliver  der atter skøn ballade omkring kirken, når  børn og barnlige sjæle vil slå “katten af 
tønden,” spise pølser, drikke litervis af saftevand og krones som kattekonger og dronninger 
i FORSAMLInGSHuSTET. Der er tillige “TønDESLAGnInG MED TRAKTOR” udført af Veteran-
traktorklubben. FASTELAVnSFESTEn begynder med GuDSTJEnESTE KL. 10.00 I KIRKEn… 
Alle er velkomne og meget gerne til at komme udklædte i kirken. 
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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.

Tryk: Trundholm Tryk 4560 Vig.
Ansvarshavende redaktør: JAn GRønBORG

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 til 31. december, 
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

1. DEC. 1. S. I ADVEnT 19.30 HH 10.30 JG 16.00 Mn

8. DEC. 2. S. I ADVEnT    09.30 JG 11.00 JG 10.00 Mn

15. DEC. 3. S. I ADVEnT 16.00 HH 09.30 HH 16.00 Mn

22. DEC. 4. S. I ADVEnT 10.30 HH 10.30 JG 15.00 Mn

24. DEC. JuLEAFTEn 15.00 OG 16.30 HH 14.30 JG og 16.00 JG 16.00 Mn

25. DEC. JuLEDAG 10.30 HH 10.30 JG 10.30 Mn

26. DEC. 2. JuLEDAG 11.00 HH 09.30 HH 10.30 Iw

29. DEC. JuLESønDAG 09.30 JG 11.00 JG 

31. dec. nYTÅRSAFTEnSDAG  15.00 JG

1. JAn.   nYTÅRSDAG 10.30 HH  16.00 John Hørbo

5. JAn HEL. 3 KOnGER 10.00 HH 11.00 AB 09.00 Iw

12.JAn. 1. S. E. H.3 K. 16.00 HH 09.00 HH 10.30 Iw

19. JAn. 2. S. E. H.3 K. 09.30 AB 11.00 AB 09.00 Kirke og Kro

26. JAn. 3. S. E. H.3 K. 10.00 HH  16.00 H. H. Garver

2. FEB. 4. S. E. H.3 K. 10.30 HH KL. 11.00 FÆLLES KOnFIRMAnD GOSPEL GuDSTJ. I  EGEBJERG

9. FEB. SIDST S. E. H.3 K. 11.00 HH 09.30 HH 9.00 Mn

16. FEB.  SEPTuAGESIMA              9.30 AB 11.00 AB 14.00 Mn

23. FEB. SEXAGESIMA 10.00 HH 11.00 AB 10.00 Mn

2. MARTS   FASTELAVn 10.30 HH 09.30 AB 10.00 Mn


