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NY BISKOP:
Ulla Thorbjørn Hansen
“Det er afgørende, at vi har
god og tydelig ledelse”
Gudstjenester, foredrag, koncerter & aktiviteter for børn og voksne

Bispevalget i Roskilde Stift
Bispevalget i Roskilde Stift afsluttedes onsdag
den 15. juni 2022. Blandt de to kandidater i anden
runde af valget opnåede provst i Slagelse provsti,
sognepræst i Sct. Peders-Havrebjerg pastorat
Ulla Thorbjørn Hansen flest stemmer og er derfor
valgt til ny biskop over Roskilde stift.
Bispevielsen finder sted søndag den
4. september 2022 i Roskilde Domkirke.

Foto: Rune Hansen, Roskilde Stift (også forside foto)

Den nye biskop afløser den nuværende biskop,
Peter Fischer-Møller, der har siddet siden 2008.
Han holder afskedsgudstjeneste søndag den
21. august 2022 i Roskilde Domkirke i
forbindelse med markeringen af Roskilde Stifts
1000-års jubilæum.
Ulla Thorbjørn Hansen har som nogle af de
vigtigste pejlemærker for hendes varetagelse af
bispeembedet anført:
• Ordentlighed og tydelig ledelse
Det er afgørende, at vi har god og tydelig
ledelse, for det sikrer et sundt arbejdsmiljø for
alle ansatte i Folkekirken. Personalesager skal
håndteres hurtigt og ordentligt og for de frivillige i menighedsrådene, skal arbejdet være
overkommeligt og meningsfuldt.
• Sjælesorgens kirke for alle
Folkekirken i fremtiden er sjælesorgens kirke.
I sjælesorgsarbejdet når kirken også ud til de
mennesker, der ikke har fast gang i kirken.
Sjælesorg sker i prædikener, liturgi, diakoni,
musik, samtale og oplysende undervisning.
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• Kirke, teologi og kristendom i hverdagen
Der skal være frihed i efteruddannelsen af
præster. Også de valgte menighedsrådsmedlemmer skal tilbydes undervisning i kirke,
teologi og kristendom. Kirkemusik og arbejdet
med kendskab til gamle og nye salmer bør
prioriteres højt.
Ulla Thorbjørn Hansen fortæller kort
om sin egen baggrund:
“Jeg har været sognepræst i 26 år, de seneste
fem år har jeg også været provst i Slagelse med
ansvar for 41 sogne. Jeg er født i 1966, og blev
cand. theol. i 1996. Før teologistudiet var jeg
ansat i bank i fem år. Efter min præsteordination
var jeg i de næste 12 år sognepræst i henholdsvis
Frederiksborg Slotssogn, Birkerød og Glostrup.
I Glostrup var jeg også tillidsrepræsentant.
I 2008 blev jeg sognepræst i Roskilde Domsogn,
og fra 2017 provst i Slagelse. Fra 1999 til 2017
var jeg sideløbende med mine stillinger som
sognepræst også feltpræst med udsendelser i
Kosovo og Afghanistan. Jeg er gift med sognepræst Søren Fahnøe.”
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Den

NYE kirkegård

Kulturen omkring de danske kirkegårde er i opbrud, og nye skikke vinder frem
n AF SØREN KJÆR BRUUN, SOGNE- OG STUDENTERPRÆST

Familiegravstedet, hvor generation efter generation blev jordfæstet side om side med større
eller mindre gravmonumenter, må vige pladsen
for de afdødes individuelle ønsker i livet. Flere bliver
kremeret, og antallet af kistebegravelser falder.
Vi lever ikke alene individuelt. Også i døden sætter individualismen sine spor, og ofte har de døende helt særlige ønsker for, hvad der skal ske
med deres jordiske rester. Nogle beder om, at
deres aske spredes fra et skib ud over havet.
Andre ønsker at blive stedt til hvile i en skov eller
en lund uden markering af nogen slags.
Andre igen ønsker, at deres aske skal blæse væk i
vinden fra et tårn eller et andet højt sted.
Anne Kjærsgaard er religionsforsker og har gennem mange år har beskæftiget sig med danskernes
forhold til døden – herunder særligt deres forhold
til gravstedet og kirkegården.
“Vi indretter os mere eller mindre efter de dødes
ønsker. Alt for sjældent taler vi med hinanden om
vores fælles behov og de behov, som de efterladte har,” siger hun og forklarer, at det er
individualiseringen, der slår igennem.
“Behovet viser sig ofte at være et enkelt og synligt sted, hvor de efterladte kan tale til og med de
døde. De færreste sejler ud på havet for at mindes de døde. Det ser man faktisk kun ved skibskatastrofer og bådforlis, hvor havet forvandles til
begravelsesplads og helligt sted. Vi er ikke nær
nok opmærksomme på de efterlevendes ønsker
og behov, men det burde vi være.”

Kaffe ved graven…
Vi vil gerne respektere de afdødes ønsker. Et gravsted skal passes, og mange ældre ønsker ikke at
være til besvær for familien. Især ikke, hvis familien bor langt væk fra kirkegården.

“Ikke desto mindre har de efterladte behov for et
sted at gå hen med deres sorg. Besøget på kirkegården kan åbne livet og tilværelsen på ny.
De døde er ikke bare døde og borte. De er særdeles
levende, og vores adfærd omkring gravstederne
røber det,” siger Anne Kjærsgaard. Hun fortæller,
at stenen med navneindskrift, årstal og ord ofte er
sted for en form for gaveudveksling mellem levende
og døde. Vi kommer med blomster og små gaver
til de døde og får også noget af dem, som vi kan
tage med hjem. Livgivende ord og minder. Mange
kommer til graven for at spørge de efterladte til
råds, og er der en lille bænk, kan man tage plads
og indlede en samtale. Nogle tager sågar kaffen
med og hælder den ned i gruset eller på jorden
foran stenen. “Det er vigtigt for os, at de kære
følger med i vores liv, selvom om de ikke længere
er fysisk til stede. Vi har brug for at mødes, og
ofte er stenen, pladen eller plænen et mødested.
Her siger vi på afskedsdagen det sidste farvel. Og
dette “farvel” bliver sidenhen til det første “goddag” og indledningen på samtaler med de døde.”
De fleste kirkegårde er offentlige haver, som alle
kan besøge. Når du træder ind i de dødes have,
så træder du ind i et fællesskab, som på grund af
individualiseringen er gået tabt mange andre steder i vores samfund. “Det er vigtigt, at der er et
sted, hvor de efterladte kan gå hen. Men det er
mindst lige så vigtigt, at vi andre kan gå derind,”
slutter Anne Kjærsgaard.
Det er nemlig ikke uden betydning, at vi på kirkegården læser andre menneskers navne og årstal
på deres sten og tavler. Men individualiseringen
trækker os væk fra fællesskabet omkring de døde
og deres historie. Vi ser ikke, at dén historie også
er vores historie. Det er og bliver en fælles historie.
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VIG

www.vigkirke.dk
Sognepræst:
Mette K. Bjerrum
Vig Præstegård
Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig
Tlf. 23 67 46 58
E-mail: mkb@km.dk

Nyt fra formanden
Set udefra ser det ikke ud til, at Præstegården er under renovering men indenfor er der sket rigtig meget. Overraskelser har der selvfølgelig været – men det må tages med.

Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55
E-mail: dhj@km.dk
Graver:
Heidi Johansen
Tlf. 30 30 53 84
E-mail: viggrave@mail.dk
Telefontid mandag–torsdag
kl. 12.30-13.00
Formand:
Poul Erik Pedersen
Tlf. 59 31 56 76
E-mail: pepvig@gmail.com
Kirkeværge:
Poul Erik Holm
Tlf. 29 26 08 64
E-mail: post@holmreklame.dk
Menighedsrådsmøder:
Møder afholdes pga. ombygning i
mødelokalet over graverkontoret
(Gl. Nykøbingvej 2).
Kommende mødedatoer:
Tirsdag den 23.08 kl. 9.30
Tirsdag den 27.09 kl. 9.30
Tirsdag den 25.10 kl. 9.30
MobilePay til Vig Kirke:
Bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 46503
Tak for hver eneste bidrag.

Til gengæld kan vi glæde os
over, at vore to ”nye” medarbejdere Heidi (graver) og
Kamma (organist) er kommet
rigtig godt fra start. (Men der
er jo også gået et halvt år,
siden deres start her i kirken).
Menighedsrådet vil gerne rose
den indsats, der bliver udvist.

Valgforsamling 20/9 –2022 kl. 19.00 Vig Kirke
Det siddende menighedsråd er valgt for en 2-årig periode i 2020.
Det betyder, at der i Vig Sogn skal indkaldes til Valgforsamling og
vælges et nyt menighedsråd i dette efterår. Menighedsrådet afholdt
menighedsmøde med samtidig orientering om menighedsrådsvalget
den 11. maj i år. Var det noget for dig at deltage i menighedsarbejdet? (Se mere på www.vigkirke.dk).
Her er nogle vigtige datoer i forbindelse
med menighedsrådsvalget:
•

•
•
•

•
•

1. september: Sidste frist for optagelse på valglisten til brug for
valgforsamlingen og dermed sidste frist for at opnå ret til at
stemme (valgret) og stille op (valgbarhed) til valgforsamlingen.
1. september kl. 1200: Sidste frist for anmodning til sognepræsten om ændringer i fht. sognebåndsløsning, flytning m.v.
20. september: Afholdelse af Valgforsamling. Det er det møde,
hvor vi vælger en liste til menighedsrådet.
27. september: Frist for offentliggørelse af valgforsamlingens
resultat og bekendtgørelse af muligheden for at udløse et afstemningsvalg. (Hvis der bliver lavet en anden liste).
18. oktober: Frist for indlevering af kandidatliste og dermed
udløse afstemningsvalg.
22. november: Afstemningsvalgdag, hvis der er indkommet
mere end 1 liste.

Formand,
Poul Erik Pedersen
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SENESTE NYT FRA…
… KIRKEN
For børn og barnlige sjæle er det nu muligt at
komme på en SKATTEJAGT i Vig Kirke. Så keder
børnene sig i sommerferien eller er børnebørnene
på besøg – så læg vejen forbi kirken. Starten går
ved opslagstavlen i våbenhuset… God fornøjelse!

… KIRKEGÅRDEN
Læg vejen forbi Vestre Kirkegård, hvor kirkegårdspersonalet i foråret etablerede et
lapidarium – altså, en samling af særligt bevaringsværdige gravsten, der er opstillet i en slags
udendørs museum. Stenene er placeret i et
kæmpe staudebed, der om sommeren blomstrer i
flotte farver til glæde for alle, der kigger forbi.

Ta’ på skattejagt i Vig Kirke

… PRÆSTEGÅRDEN
Ligner ikke mere sig selv, navnlig indvendigt.
Håndværkerne er godt i gang, og det er faktisk
kun ydermurene, der står tilbage. Vi glæder os til
at kunne byde jer indenfor i nye omgivelser til
efteråret – om alt går vel.

•••
Vig kirkes lapidarium

HUSK

tilmelding til konfirmationsforberedelse
Tilmelding foregår via Vig kirkes hjemmeside
(www.vigkirke.dk)
Kom til opstartsmøde søndag 28. august
kl. 9.30 i kirken
Dette gælder både konfirmander og forældre.
Mødet efterfølges af gudstjeneste kl. 10.30.
Undervisningen begynder i uge 35 (30. august og
1. september) og vil foregå tirsdag eller torsdag
kl. 14.00 – 15.30 i efteråret 2022
Billeder af dette års konfirmander bringes på
næste side…
Konfirmandstuen under ombygning
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Årets herlige konfirmander
fra konfirmationerne Kr. Himmelfartsdag og St. Bededag 2022

Fotos: Tom K. Bruun
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Hyggestunder…
Gudstjenester og kirkekaffe
Der er gudstjeneste i Vig Kirke hver søndag og
alle helligdage. Tidspunktet fremgår af gudstjenestelisten. Efter gudstjenesterne kl. 10.30 byder
menighedsrådet på kaffe, småkager og en snak.

NØRKLEKLUBBEN
– starter op igen den 5. oktober

Vi begynder med lidt musikalsk opvarmning
kl. 10.30 og derefter er der en kort andagt med
læsning, refleksion og sang kl. 10.45.

Vi mødes den første onsdag i måneden kl. 13-15
for at strikke dåbsklude og nørkle. Vi har mønstre,
opskrifter og garn til dåbskludene. Du medbringer
strikkepinde i str. 2,5 og 3,0. Vi strikker og hygger
sammen. Alle kan være med. Der er kaffe på
kanden og lidt mundgodt.
Vil du vide mere – så kontakt gerne Lise Trans
25 11 13 63 eller lisetrans37@gmail.com

01. september på Baeshøjgård (Hus E)
29. september på Baeshøjgård (Hus C)

TORSDAGSTRÆF
Formiddagshyggen begynder atter

Plejehjemsandagter på Baeshøjgård

HØSTGUDSTJENESTE
Søndag 25. sept. kl. 10.30 holder vi en
festlig høstgudstjeneste for hele familien!
Kirken vil i dagens anledning være pyntet med
aks, græskar, blomster og andre vækster, der
symboliserer høstens frugtbare rigdom. Vi synger
selvfølgelig nogle af de kendte høst- og efterårssalmer denne dag. Efter gudstjenesten indbyder vi
til kaffe og kagebord i kirken.

Vi mødes 22. september og 20. oktober fra
kl. 9.30 – 11.30 i aktivitetscenteret. Det koster 20
kr. for kaffe og frisk brød. Program vil blive lagt på
hjemmesiden, når alle aftaler er på plads…

PÅ KIRKEVISIT
– ud i den store verden
Foto: Rbrechko/Wikimedia Commons

St. Sophia katedralen i Kiev, Ukraine, blev
opført i tiden fra år 1011, og ærede med sit
navn sin ”storesøster”, Hagia Sofia i Konstantinopel – vore dages Istanbul. Katedralen, som
tidligere tilhørte den russisk-ortodokse kirke,
er i dag museum og er – i hvert fald ved
redaktionens afslutning – endnu uberørt af
krigshandlingerne i Ukraine. St. Sophia er
optaget på UNESCOs verdensarvliste.
KIRKEBLADET NR. 3 | VIG | AUG/SEPT/OKT 2022
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EGEBJERG

www.egebjergkirke.dk
Vikarierende sognepræst:
Ebba Neimann Rasmussen
Tlf. 59 32 81 99
Mobil: 24 97 81 99
E-mail: enr@km.dk

Nyt fra formanden

Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55
E-mail: dhj@km.dk
Graver:
Niels Nielsen
Egebjerg Kirkes Graverkontor,
Ved kirken 8, 4500 Nykøbing Sj.
Mobil 24 20 59 32
E-mail: egekgd@gmail.com
Gravermedhjælper:
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56
Formand:
Per Kragh
Stokkebjergvej 9, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 21 99 77 09
E-mail: perselv@gmail.com
Menighedsrådsmøder:
Se www.egebjergkirke.dk
Besøg på sygehuset:
Ønsker du et besøg af præsten,
er du altid velkommen til at ringe
59 32 81 99.
Frivillige hjælpere søges:
Har du tid og lyst til at give en
hjælpende hånd ved kirkens
arrangementer, så kontakt
Yvonne Vejbæk, m: 21 45 89 56
MobilePay til Egebjerg Kirke:
Bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 24205932
Tak for hver eneste bidrag.
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De fleste af jer læsere har vel set kirken højt og smukt beliggende
på bakken i Egebjerg, og måske har I også været til gudstjeneste i
kirken? Hvis ikke – så kan jeg anbefale et besøg, om ikke andet for
at nyde den fantastiske udsigt over by og land. Faktisk kan man fra
tårnet i klart vejr se Roskilde Domkirke.
Egebjerg Kirke har fra gammel tid tjent som sømærke, og når der
står ”gammel tid” er det ganske vist. Præsteembedet er første gang
nævnt i 1295, da en kannik fra Roskilde Domkirke gav afkald på e
mbedet, men da ældste del af kirkebygningen er fra 1100-tallet, har
der været kirke langt tidligere. I mange år lå kirken under kronen og
lensmanden på Dragsholm, men efter 1849 tilhørte Egebjerg Kirke
staten som domænekirke, indtil den i 1870 købtes af 25 beboere i
sognet – indtil den endelig i 1909 overgik til selveje.
Et enestående kalkmaleri fra ca. 1350 viser Skt. Kristoffer med
Kristusbarnet. Altertavle og prædikestol fra 1648-1658 er smukt
udskårne med både Christian den IV’s og Frederik den III’s
monogrammer påført.
Til kirken hører en fredet charmerende præstegård, opført 1776.
De sidste 37 år har den været beboet af sognepræst Michael Nissen,
men da han nu har ladet sig fortjent pensionere, står præstegården
foran en omfattende renovering.
Per Kragh – formand Egebjerg menighedsråd
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(M)enighedsrådsvalg i Egebjerg
Så er der igen menighedsrådsvalg i Egebjerg Sogn
Da det nogle gange kan være uoverskueligt at
binde sig for 4 år, har vi valgt 2-årige funktionsperioder i stedet for de 4-årige, der normalt
gælder. Det har vi gode erfaringer med.
Det nuværende råd blev valgt i 2020, så derfor
skal vi have valg igen. Den 10. maj holdt menighedsrådet orienteringsmøde sammen med det
årlige menighedsmøde.

Her følger nogle vigtige datoer:
• 1. september: Sidste frist for optagelse på
valglisten til brug for valgforsamlingen og
dermed sidste frist for at opnå ret til at stemme
(valgret) og stille op (valgbarhed) til valgforsamlingen.
• 1. september kl. 1200: Sidste frist for
anmodning til sognepræsten om ændringer i
forhold til sognebåndsløsning, flytning m.v

• 20. september: Afholdelse af Valgforsamling.
Det er det møde, hvor vi vælger en liste til
menighedsrådet.
• 27. september: Frist for offentliggørelse af
valgforsamlingens resultat og bekendtgørelse af
muligheden for at udløse et afstemningsvalg.
(Hvis der bliver lavet en anden liste).
• 18. oktober: Frist for indlevering af kandidatliste og dermed udløse afstemningsvalg.
• 22. november: Afstemningsvalgdag, hvis der
er indkommet mere end 1 liste.
Vi har i Egebjerg tradition for et konstruktivt og
kompetent menighedsråd, hvor medlemmerne
ovenikøbet har det hyggeligt med hinanden, så
kom glad til valgforsamlingen, hvis du vil være
med – måske bliver du valgt!
Per Kragh – formand Egebjerg menighedsråd

Tillykke til konfirmander
I april blev Mikkeline Pollmann Ørskov og
Eskild Juul Kirkegaard konfirmeret i Egebjerg
Kirke af sognepræst Steen Hartung.
Hjerteligt tillykke og alle gode ønsker
for fremtiden!
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Konfirmation Egebjerg Kirke 2023
Konfirmationsforberedelse
Forberedelse og undervisning vil foregå i Egebjerg
Kirke og i konfirmandstuen og sommetider udendørs. Efterårssemesteret mødes vi tirsdag eller
torsdag kl.14.15-15.45 med start i uge 35.
Forårssemesteret bliver primært heldagsundervisning 2 dage, hvor der bl.a. er planer om udflugt. Desuden 2 eftermiddagssessioner omkring
påske. Derudover SKAL konfirmanden gå til gudstjeneste en gang imellem, og der kan indbydes til
specielle arrangementer for konfirmander.
• Der afholdes konfirmation i Egebjerg Kirke
30. april 2023 kl. 10.30
•••

Konfirmandtilmelding :)
Tilmelding til konfirmationsforberedelse foregår
digitalt via link på Egebjerg kirkes hjemmeside;
www.egebjergkirke.dk / se under menupunktet
[livets gang] Forældremyndighedsindehaver(e)
skal tilmelde og det foregår vha. NemID.
Desuden skal udfyldes en fil med kontaktoplysninger – tilladelse til at kommunikere med
konfirmanden digitalt samt tilladelse til offentliggørelse af foto af konfirmanden. Også dét kan
man læse mere om på hjemmesiden.
Spørgsmål m.v. er til enhver tid velkomne hos
præst Ebba Neimann Rasmussen,
mail: enr@km.dk • mobil: 24 97 81 99.

Børnekor-nyt

Egebjerg Kirkes Børnekor har trods delvise nedlukninger af skole og samfund haft en særdeles
aktiv korsæson, som naturligt nok følger skoleåret
fra august til juni. I september 2021 medvirkede
koret traditionen tro ved kirkens årlige Høstgudstjeneste, og efter en udendørs variant af Luciagudstjenesten med lysoptog gennem byen var
koret igen klar til Fastelavnsgudstjeneste sammen
med vores vikarierende sognepræst, Ebba.
Den 13. februar 2022 tog børnekoret afsked med
Michael og Katrine med deltagelse af flere tidligere kormedlemmer, som alle var glade for at
være tilbage og sige farvel til Michael på denne
måde. Det var Michael, der i 2017 tog initiativ til
at starte Børnekoret, så vi nåede at få 5 gode år
sammen i Egebjerg Kirke.
1. søndag efter påske fortsatte børnekoret sit nye,
gode samarbejde med Ebba ved en familiegudstjeneste med både sang og dramatisering af Jesu
lidelseshistorie – og efter en succesrig gæsteoptræden på Egebjerg Skole d. 20.5. har koret
netop haft sæsonafslutning i Egebjerg Kirke med
sang efterfulgt af velfortjente is til alle de medvirkende børn Pinsesøndag.
Børnekoret øver en eftermiddag om ugen i konfirmandstuen, hvor vi sammen synger, hygger og
spiser eftermiddagsmad. Næste korsæson
begynder i august, hvor de aktuelle øvetider
annonceres i “Egebjerggruppen” på Facebook.
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Sang og høstgudstjeneste
SANGAFTEN
Kom og syng sammen med andre
tirsdag den 16.august kl. 19.00
Menighedsrådet har indkøbt den nyeste højskolesangbog fra 2020, så vi kan glæde os til både at
synge gamle kendinge og nogle af de nye i sangbogen. Sensommersange og høstsange, kærlighedssange og folkeviser, Danmarkssange og
salmer. Højskolesangbogen har det hele, og alle
synger med sit næb – og så løfter taget sig!
I løbet af aftenen serveres lidt til de tørre halse.

Winnie: Til slut i Egebjergafsnittet bringes annoncen om sorggruppen i Odsherred

ODSHERRED
S
RGGRUPPE
Er du voksen og har du mistet en af
dine nærmeste, kan det være godt og
livgivende, at tale om din sorg, dine
problemer og det, der tynger.
Du har mulighed for at deltage i vores
sorggruppe og måske herigennem
finde støtte til at komme videre med dit
liv. Møderne foregår i Konfirmandstuen
ved Egebjerg Kirke.

HØSTGUDSTJENESTE

– for hele familien den 18. sept. kl. 10.30
Vi har høstet på marker og i haver. Det er der
grund til at takke Vorherre for. Det gør vi ved
årets høstgudstjeneste søndag 18.09 kl.10.30.
En god mulighed for at få sagt Gud tak for alt,
hvad vi har fået. Og det er jo ikke blot, hvad vi
høster helt konkret, men også glæden ved familie,
gode naboer, livslyst og meget andet.
Vi opfordrer alle til at medbringe en lille
høstgave: En dusk persille, en lille buket, en
pose gulerødder, et nybagt brød eller noget helt
andet. Det hele bærer vi ind i kirkerummet til
pynt og glæde og synger om ”alle gode gaver, der
kommer oven ned”. Vores skønne børnekor vil
også synge for os.

Vi er to ledere af gruppen:
Du kan kontakte én af os for en
samtale:Psykolog Anne Thomsen,
mobil 20 16 48 86 eller præst
Ebba Neimann Rasmussen:
tlf. 59 32 81 99 eller mobil 24 97 81 99.

Efter gudstjenesten fortsætter vi udendørs ved
præstegård og konfirmandstue med grillede pølser,
som kan købes for billige penge. Der vil også være
mulighed for hestevognstur for store og små.
Kom og vær med til en festlig og indholdsrig dag!

Sogneudflugt – AFLYST!
I sidste nummer af KIRKEBLADET annoncerede vi
en sogneudflugt i september. Den bliver vi desværre nødt til at aflyse. Menighedsrådet beklager.
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NØRRE ASMINDRUP

www.nrasmindrupkirke.dk
Sognepræst:
Ann Skov Sørensen
Nr. Asmindrup Præstegård
Asmindrupvej 49,
4572 Nr. Asmindrup
Tlf. 59 32 40 76
Mobil 26 13 59 39
E-mail: anss@km.dk
Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
Tlf. 23 83 19 55
E-mail: dhj@km.dk

Graver:
Christina Paaske Holm Hansen
Tlf. 59 36 61 16
E-mail: nras-kgd@pc.dk
Formand:
Jytte Fink
Tlf. 21 74 22 30
E-mail: jytte.fink@gmail.com
Kirkeværge:
Egon Nielsen
egonoglissie@gmail.com
Menighedsrådsmøder:
Onsdag 10.08.2022 kl. 19.00
Onsdag 14.09.2022 kl. 19.00
Onsdag 12.10.2022 kl. 19.00
Møderne er offtentlige og
afholdes i konfirmandstuen.
MobilePay til
Nørre Asmindrup Kirke:
Bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 15876
Tak for hver eneste bidrag.

Nyt fra Menighedsrådet
Menighedsrådet vil gerne høre din mening!
På menighedsmødet 12.05.2022 orienterede menighedsrådet om
planerne for eventuel ændring af kirkerummet.
Årsagen til nyindretning af kirken skal ses i sammenhæng med bedre
regulering af varmen i kirken som indebærer at varmeblæseren bør
placeres længere fremme i tårnbuen, hvilket betyder at de bagerste
bænke skal fjernes for at få den mest optimale løsning.
Hvis de bagerste bænke fjernes og der findes bedre placering af
varmeblæseren, vil det formentlig også betyde at kirkens fugtproblemer
bliver løst. Hvis de bagerste bænke bliver fjernet og erstattet med
løse stole eller bænke vil kirkerummet rumme nye muligheder til
andagter og i forhold til konfirmandundervisningen.
Menighedsrådet har derfor været på besøg i Sdr. Asmindrup kirke for
at overvære en gudstjeneste og for at blive inspireret af den helt
nye indregning af kirken, hvilken har medført at prædikestolen og
orgelet er fjernet. Orgelet er blevet erstattet af et flygel. Altertavlen
er flyttet. Der er midt i kirkerummet et flytbart bord som fungerer
som både prædikestol og alter. Denne placering gjorde at gudstjenesten blev mere nærværende og intens. Sdr. Asmindrup kirke har i
forbindelse med renovering af kirken fjernet alle kirkebænke, som er
blevet erstattet af bænke, der kan flyttes.
Der var tænkt over mange detaljer i renoveringen bl.a. var både l
ysestager og lamper også til at flytte rundt i kirken. Til inspiration er
her nogle fotos fra Sdr. Asmindrup kirke øverst på modstående side.
Det er muligvis ikke en total ændring af kirkerummet, vil skal vælge,
og derfor vil vi gerne høre din mening!
Du kan kontakte formanden Jytte Fink på tlf. 21 74 22 30 eller på
mail: jytte.fink@gmail.com
Jytte Fink, formand

LYT til
fortællingerfra et
tidligere levet liv
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Ændring af kirkerummet i Sdr. Asmindrup Kirke

Sdr. Asmindrup Kirke

Fra Himmelske Dage i Roskilde

Fotos: Rune Hansen, Roskilde stift

Himmelske Dage i Roskilde

Tirsdagskaffe

Menigheden var 29.05.2022 til afslutningsgudstjeneste i Roskilde Domkirke som afslutning på
Himmelske Dage. Domkirken var næsten fyldt med
omkring 1000 mennesker til en festlig og farverig
oplevelse, hvor bl.a. et kor fra Madagaskar sang
og prædiken blev foretaget af en luthersk præst
og generalsekretær fra Zimbabwe. De Himmelske
Dage afholdes næste gang 2025 i Aarhus Stift.

Tirsdag den 13. august er der igen formiddagskaffe i præstegården og vi fortsætter i den vante
rytme og mødes tirsdage i ulige uger kl. 9.30-11.
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe,
så mød op og vær med. Alle er velkomne!

LUcIAKOR
Hvis du går i 0.-7. klasse og har lyst til at være
med i årets Luciakor, så skal du allerede nu reservere alle torsdagene i november: Den 2./ 9./16. &
23/11. Vi mødes i kirken kl. 15.15 –17, hvor vi
skal hygge, synge, snakke, spise boller og drikke
saftevand – og øve til Luciagudstjenesten der finder sted om eftermiddagen 1. søndag i advent,
den 27. november. Tilmelding til Ann Skov
Sørensen på mobil: 26 13 59 39 eller mail:
ANSS@KM.DK senest den 29.10.2022.

ALLEHELGEN søndag 6. nov. kl. 16.30
På denne dag mindes vi vore døde ved at sætte
lys på Nørre Asmindrup kirkegård. Vi mødes i
kirken til gudstjeneste og herfra bringer vi lys ud.
Derefter samles vi i konfirmandstuen til varm
suppe og samvær.
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Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning

Høstgudstjeneste og konfirmandindskrivning den 25.9.2022 kl. 10.30
Vi begynder med gudstjeneste i kirken og slutter
af med frokost i konfirmandstuen.
Frokosten koster 30 kr.
Tilmelding til Ann Skov Sørensen på mobil:
26 13 59 39 eller mail: ANSS@KM.DK
senest 16. september 2022
! DETTE GÆLDER OGSÅ FOR KOMMENDE
KONFIRMANDER OG FORÆLDRE !
Inden den 25. september 2022 skal tilmelding
til konfirmandundervisning foretages via dette
link: https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation
Undervisningen finder hovedsageligt sted tirsdag eftermiddag kl. 14.15-15.45 og vi begynder
tirsdag den 27. september. Der vil i perioden forekomme enkelte heldags- og aftenarrangementer.
Selve konfirmationen finder sted den første søndag i maj 2023 – formodentlig i to eller flere hold,
men det kommer der flere oplysninger om.

Læs mere om konfirmation på
http://www.folkekirken.dk/livetsbegivenheder/konfirmation
Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at kontakte
Ann Skov Sørensen på mobil: 26 13 59 39 eller
mail: ANSS@KM.DK
Skal – skal ikke?
Skal man være helt sikker og tro på en bestemt
måde, før man kan sige ja til at blive konfirmeret?
At gå til præst
For at blive konfirmeret skal du først gå til konfirmationsforberedelse. Her lærer du om kristendommen.
Kan jeg blive konfirmeret?
For at blive konfirmeret skal du være døbt med
den kristne dåb, gået til præst og være fortrolig
med den kristne børnelærdom og gudstjenesten.
Hvad betyder konfirmation? Populære konfirmationsord, fest og familie og den gode tale.
Alt dette og meget mere kan du læse mere om på
http://www.folkekirken.dk/
livets-begivenheder/konfirmation

DEADLINE FOR NÆSTE KIRKEBLAD: 10-09.2022. Redaktion: Michael Hjortsø, e-mail: michjo@medset.dk
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Ann Skov Sørensen
Tryk: Trundholm Tryk,Vig • Layout: www.ﬁchogﬁch.dk
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Af Nørre Asmindrup kirkes historie
1100-tallet
Ifølge Nationalmuseets ældste indberetninger for
Nørre Asmindrup Kirke er den opført i begyndelsen eller midten af 1100-tallet – altså ca. 850 år
gammel. Muligvis er dét en af de ældste eller
måske den ældste stenkirke i Odsherred.
Byggematerialet er kvadersten, dvs., kampesten,
der er hugget i firkantede blokke.
Murene er kassemure, dvs., to murede vægge
med ca. én meters mellemrum, som er fyldt op
med utilhugne sten. Og for ca. hver meter er
dette fyld overhældt med et ret tykt lag kalk som
bindemiddel. Den oprindelige kirkebygning var
væsentlig mindre end den nuværende.
Den bestod af romansk kor og skib. (Romansk
stil: Karakteriseret af runde buer over vinduer og
døre, tykke mure med store flader under små,
højtsiddende vinduer, som grundplan et næsten
kvadratisk kor, og et væsentligt bredere og længere skib). Koret og skibet var dækket at et fladt
bjælkeloft. Gulvet, der lå lavere end det nuværende, bestod af kampesten, som var dækket af
et lag af stampet ler og kalk, I koret var der tre
usædvanligt lavtsiddende romanske vinduer.
I korets nordvæg er et af disse endnu bevaret,
i skibet har der sandsynligvis været to tilsvarende
vinduer – et mod syd og et mod nord. I skibet var
der endvidere to døre. Én mod syd for mænd.
Og én mod nord for kvinder. Koret var adskilt fra
skibet med en mur, og en dør i muren forbandt de
to rum.

13–1400-tallet
Under indflydelse af den gotiske kirkearkitektur,
der opstod i Frankrig i 1200-tallet, og som bl.a. er
karakteriseret af de spidse buer over vinduer og
af hvælvinger, ombyggedes og udvidedes mange
af de romanske kirkebygninger – her iblandt
Nørre Asmindrup – i 13-1400-tallet. Ombygningen
og udvidelsen af Nørre Asmindrup Kirke foregik
sandsynligvis i flere etaper. I den oprindelige romanske kirkebygning blev ydermurene i koret og
skibet bygget højere. Det flade bjælkeloft blev
afløst af de nuværende murede, firdelte ribbehvælvinger.

Østvinduet i koret blev tilmuret og udvendig dækket
af en støttepille, der skulle være med til at bære
hvælvingerne. Muren mellem koret og skibet blev
revet ned, og korbuen blev opført af munkesten.
Norddøren blev tilmuret og erstattet af et mindre
vindue. Og to nye tilbygninger blev opført.
Våbenhuset, der blev opført af kampesten og
tårnet, der blev opført af munkesten.
Omkring 1450 blev skibets to hvælvinger samt
korbuen udsmykket med kalkmalerier. De blev
imidlertid – sandsynligvis efter reformationen
(1536) – kalket over. I 1892 blev de afdækket,
men da man ikke havde de nødvendige økonomiske midler til restaurering, blev de atter
kalket over.

1900-tallet
På grund af manglende vedligeholdelse begyndte
Nørre Asmindrup Kirke at forfalde lidt efter lidt i
løbet af 1700-tallet. Kirken var som mange andre
af datidens landsbykirker på daværende tidspunkt
kommet i privat eje. Og de private kirkeejere var
vel ofte mere interesserede i at anvende den opkrævede kirketiende til andre formål end til vedligeholdelse af kirkerne. I begyndelsen af 1800tallet var forfaldet så vidt fremskredet, at kirken
nærmest henlå som ruin. Omkring 1817 var tårnet således så forfaldent, at det måtte rives ned.
Og nogle få år senere truedes koret også af nedrivning. Kirken var nu ikke mere i privat eje, men
hørte ind under det kgl. odsherredske gods.
Men bl.a. på grund af statsbankerotten i 1813 var
dets midler begrænsede til vedligeholdelse af de
forskellige kirker, som det havde ansvaret for.
Tilsyneladende havde man helt opgivet at gøre
noget ved Nørre Asmindrup Kirke.
Således anvendtes der i 1820 2000 rigsdaler til
reparationer af godsets andre kirker, men intet til
Nørre Asmindrup. som var mest forfalden.
Endvidere havde man tilsyneladende ingen planer
om at bygge et nyt tårn. Da man rev tårnet ned,
tilmurede man nemlig åbningen ind til skibet og
det var udelukkende et initiativ fra sognets
beboere, der i sidste øjeblik reddede kirken fra
fuldstændig ruin og nedrivning.
Sognepræst Henning Hansen, 1986
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GUDSTJENESTELISTE

AUG | SEPT | OKT 2022

Dato
Egebjerg
07. AUG (8.s.e.trinitatis)
10.30 Ebba
14. AUG (9.s.e.trinitatis)
21. AUG (10.s.e.trinitatis) 11.00 Friluftsgudstjeneste
Sandskredet Kongsøre
28. AUG (11.s.e.trinitatis) 10.30 Ebba
04. SEPT (12.s.e.trinitatis) 10.30 Bent Jessen
11. SEPT (13.s.e.trinitatis)
18. SEPT (14.s.e.trinitatis) 10.30 Ebba / Høstgudstj. (*)
25. SEPT (15.s.e.trinitatis) 10.30 Ebba
02. OKT (16.s.e.trinitatis) 10.30 Ebba
09. OKT (17.s.e.trinitatis)
16. OKT (18.s.e.trinitatis) 10.30 Ebba
23. OKT (19.s.e.trinitatis) 10.30 Ebba
30. OKT (20.s.e.trinitatis) 09.00 Mette
06. NOV (Allehelgensdag) 16.00 Ebba

Nørre Asmindrup

Vig
10.30 Mette
10.30 Ann
09.00 Ann
11.00 Friluftsgudstjeneste 11.00 Friluftsgudstjeneste
Sandskredet Kongsøre
Sandskredet Kongsøre
09.00 Ebba
10.30 Mette
10.30 Mette
10.30 Ebba
Kl.9.00 Ebba
10.30 Mette
10.30 Ann (*)
10.30 Mette / Høstgudstj.(*)
09.00 Ebba
10.30 Ann
10.30 Mette
10.30 Mette
09.00 Ebba
10.30 Mette
10.30 Mette
16.00 Ann
10.30 Mette

PRÆSTER: Ann Skov Sørensen, Mette Kvistbo Bjerrum, Ebba Neimann Rasmussen
(*)
Se omtale under kirkernes sider her i bladet

Kom og nyd den nordlige del af provstiets årlige friluftsgudstjeneste:
En udendørs gudstjeneste midt i Vor Herres natur, i år placeret ved Sandskredet i Kongsøre Skov.
Gudstjenesten afholdes søndag den 21. august kl. 11.00.
Efter gudstjenesten byder Odsherred Provsti på en kop dampende suppe med brød til.
Husk tøj til vejret. Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding :)
FÆLLES FOR HELE PROVSTIET:

Drop-in vielse: Går I med tanker om at blive gift?
For første gang tilbyder Kirken i sommerlandet i Odsherred Provsti
drop in-vielse, når vi åbner dørene for kommende ægtefolk onsdag den
3. august kl. 12 – 16 i Nykøbing Sj. Kirke. Et romantisk kirkebryllup
behøver ikke involvere klippede sokker, noget blåt/lånt/brugt eller de store
taler for den sags skyld. Ved en drop-in vielse kan man komme direkte
fra gaden og blive gift uden forudgående aftale. Eneste krav er,
at mindst én ud af de to kommende ægtefolk skal være medlem af
folkekirken, og så skal der medbringes prøvelsesattest og billed-id.
Vi siger tillykke og sørger for lidt bobler…

V
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