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Der er ingen fremtid  
uden tilgivelse

Bispevalg i  
Roskilde Stift 2022 

Gudstjenester, foredrag, koncerter & aktiviteter for børn og voksne 
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Der er ingen fremtid  
uden tilgivelse

n Af Juma Kruse/folkekirken.dk 
 
Den tidligere ærkebiskop og menneskerettigheds-
forkæmper, Desmond Tutu, var et af mine store 
forbilleder. Ikke mindst efter at jeg læste bogen 
"Ingen fremtid uden tilgivelse" fra 1999, som 
handler om freds- og forsoningsprocessen i  
Sydafrika efter apartheidstyrets kollaps i begyn-
delsen af 1990’erne, som endte med det første 
frie valg i 1994, hvor både sorte og hvide kunne 
deltage. Jeg kan huske, jeg efter læsningen af 
bogen tænkte, at det burde være et tillæg til  
Bibelen, så stort et indtryk gjorde bogen på mig. 
Bogen beskriver forsoningsprocessen mellem 
sorte og hvide, og det er voldsom læsning, når de 
mange forbrydelser overfor sorte bliver beskrevet 
i detaljer. Og man mærker Desmond Tutus stolt-
hed over sine landsmænd – at de rent faktisk har 
kunnet gennemføre det, for hvordan tilgiver man 
det massive overgreb, den systematiske under-
trykkelse af den sorte befolkning, som apartheid 
var udtryk for? 
 
Han var en konsekvent fortaler for at behandle 
alle mennesker menneskeligt. Der var – helt for-
ståeligt – mange sorte sydafrikanere, der ønskede 
hævn efter årtiers undertrykkelse. Men Desmond 
Tutu sagde nej og talte om fjendekærlighed i ste-
det. Uanset hvilken vej det går, så sagde han, at 
så snart man begynder at se andre mennesker 
som umennesker, mister man selv lidt af sin egen 
menneskelighed. Så samtale og forsoning var den 
eneste gangbare vej for Sydafrika.  
Ja, i alle konfliktsituationer. 

 
 
For der er ingen fremtid uden tilgivelse 
Desmond Tutu var tillige en fornem repræsentant 
for det sydafrikanske ord ubuntu. Ordet betyder 
frit oversat: ”Jeg er, fordi vi er, og vi er, fordi jeg er”. 
Fællesskabet er altid det centrale, men det er 
også det enkelte menneskes opgave at handle 
efter sin samvittighed. I den forbindelse sagde 
han, at hvis man lever under eller erfarer under-
trykkelse fra magthavere, så får man et med-
ansvar for undertrykkelsen, hvis man tier og ikke 
gør oprør på en ikke-voldelig facon.  
Han var selv konsekvent ikke-voldelig i sin kamp 
mod apartheidstyret, og han fik da også Nobels 
Fredspris i 1984. 
 
Desmond Tutus kamp mod undertrykkelsen af 
sorte var en meget konkret kamp i en meget 
konkret og alvorlig situation i Sydafrika over en 
lang årrække. Men han understregede i ”Ingen 
fremtid uden tilgivelse”, at hans tanker var hentet 
fra kristendommen, og hans ord og handling med 
(med)menneskelighed og ikke-vold i centrum,  
vil stå som inspiration til evig tid i alle sammen-
hænge, hvor der er konflikter. Desmond Tutu døde 
i december 2021, 90 år gammel. 
 

NEKROLOG: Desmond Tutus tanker om samtale og forsoning som grundlag for vores 
egen menneskelighed burde være et tillæg til Bibelen



3KIRKEBLADET NR. 2 | FÆLLESSIDER | MAJ/JUNI/JULI 2022

Bispevalg i Roskilde Stift 2022

Kirkegængere skal føle sig hjemme i gudstjenesten

Kirkeministeriet har udskrevet bispevalg i Roskilde 
Stift. Nuværende biskop, Peter Fischer-Møller, 
går på pension, og fratræder derfor sin stilling 
med udgangen af august 2022. Bispevalget afgør, 
hvem der skal indsættes som ny biskop over  
Roskilde Stift.

Den officielle bispevielse i Roskilde Domkirke sker 
søndag den 4. september 2022. 
Den nye biskop vælges af menighedsrådsmedlem-
mer, præster og valgmenighedsrepræsentanter i 
stiftet, som er de eneste med stemmeret til  
bispevalget. 

Landets biskopper har siden 2016 stået i spidsen 
for arbejdet med en reform eller fornyelse af  
folkekirkens gudstjenesteordning, samlet under 
begrebet folkekirkens liturgi. Det ligger nu fast, 
hvordan der skal arbejdes med gudstjenesten de 
kommende år. Den overordnede ramme, gudstje-
nesteordningen fra 1992, bliver ikke ændret, men 
arbejdsgrupper og kommissioner skal arbejde 
grundigt med udvalgte dele af gudstjenesten og 
med at understøtte folkekirkens arbejde med 
gudstjenesten i fremtiden. Som det første vil  
biskopperne bede kirkeministeriet om at nedsætte 
en dåbskommission og en nadverkommission. 
Dåbskommissionen skal arbejde frem til 2026, 
hvorefter en nadverkommission skal sættes i 
gang. Kommissionerne skal både arbejde med  
ritualernes teologiske betydning og deres sprog. 
 
– En gudstjeneste er fuld af store ord og rummer 
på den måde en “fremmedhed”. Det er godt, for 
vi har brug for store ord, som vores små ord kan 
hente styrke fra, siger biskop Tine Lindhardt  
og uddyber:  

 
 
– Problemet er, hvis det bliver så fremmed, at det 
bliver fremmedgørende og helt uforståeligt. Det er 
ikke godt. Opgaven er at finde balancen, så kirken 
taler ind i tiden og til tiden – med ord, der rækker 
ud over tiden. Det er vigtigt, for det er vigtige 
sager, der er på spil.  
 
Derfor bliver det noget af det, de to kommissioner 
skal se på og drøfte. Som noget helt nyt skal der 
endvidere etableres et Liturgisk Forum, som 
blandt andet skal være tovholder for en række af 
de arbejdsgrupper, biskopperne sætter i gang.  
Der skal arbejdes med nye bønner, tekster og vej-
ledninger til gudstjenesten. Liturgisk Forum, som 
foreløbigt skal arbejde i otte år, får også til opgave 
at tilbyde kurser og formidle ny forskning samt  
inspirere det løbende arbejde med gudstjenesten. 
Biskopperne lægger med deres beslutninger op til 
et langsigtet arbejde med gudstjenesten, som 
inddrager menighedsrådsmedlemmer og alle  
kirkens medarbejdergrupper. Arbejdet skal efter 
planen afsluttes i 2030.



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 
 
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 
Pga. ombygning af præstegården 
og konfirmandstuen afholdes  
møderne i mødelokalet over  
graverkontoret (Gl. Nykøbingvej 2) 
 
KOMMENDE MØDEDATOER 
Tirsdag den 24. maj kl. 9.30 
Tirsdag den 28. juni kl. 9.30 
 
MobilePay til Vig Kirke: 
Bidrag til indsamlinger eller 
meninghedsplejen til: 46503 
Tak for hver eneste bidrag. 
 
 

Nyt fra formanden
Nu er der ved at være lys forude. Jeg har brugt nogen spalteplads til 
at beskrive hvilke ting, der har været med til, at vi tilsyneladende 
ikke har påbegyndt renoveringen af Præstegården. 
Men nu sker der noget. 
  
Licitationen er blevet gennemført og her blev EBH Byg, Holbæk  
udpeget som Hovedentreprenør. Provstiet har tilkendegivet støtte  
– økonomi – til planerne. Kontrakten er blevet underskrevet. 
Mens dette skrives (marts) vil menighedsråd, personale og hånd-
værkere ”flytte” de ting der skal genbruges i den renoverede præste-
gård. 
 
24. marts blev der afholdt Torsdagstræf i vores gamle konfirmand-
stue for sidste gang. (Højskolesangbøgerne blev pakket ned  
efterfølgende). I begyndelsen af april er den egentlige renovering 
forhåbentlig startet. 
 
Formand, 
Poul Erik Pedersen 
 
Velkommen til vores nye organist 
Vores nye organist Kamma præsenterer sig selv: 
“Jeg hedder Kamma Reinhold Nielsen, er 51 år, og er netop flyttet til 
Vig fra Holbæk. Jeg bor sammen med min kæreste Allan. 
Musik og kirke har altid været en stor del af mit liv, og jeg glæder 
mig derfor over, at få mulighed for at være en del af jeres kirke som 
kirkemusiker.  
 
Derudover arbejder 
jeg som jordemoder 
på Holbæk sygehus og 
er mor til 2 voksne 
døtre, som begge bor 
i København.  
Jeg glæder mig til 
samarbejdet og  
samværet med jer i 
Vig kirke”. 
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St. Bededag den 13. maj kl. 10.30  
konfirmeres følgende: 
Alexander Bjerring  
Celina Grunnet  
Emilie N. Henriksen  
Julius Pilegaard-Christiansen  
Malte Boye-Nielsen  
Tino Vange Kristensen  
Emma Rosa Stagegård Flensborg  
 
St. Bededag den 13. maj kl. 12  
konfirmeres følgende: 
Bjarke Christensen  
Frederik H. Larsen  
Freya Valentin Petersen  
Lucas Valentin Petersen  
Malou Jacobsen  
Benjamin Emil Jørgensen  
 

Kr. Himmelfartsdag den 26. maj kl. 10.30 
konfirmeres følgende: 
Alberte Sol Nilsson  
Dea Bæge Nielsen  
Ella Bjørn Lyngs 
Gustav Edvardsen  
Lærke Feldstedt Allenfeld Jensen 
Molly Maria Skoubo Trudsø  
Tobias Egelund Ravn  
Villads Johnbeck Andersen  
Micho Tim Houmøller 
Janny Sofie Benjaminsen 
Josefine My Bjerre Olesen  
 
 
 
 
 

Foto: www.folkekirken.dk

Konfirmationer i Vig Kirke

 
   onfirmationen er det ritual i kirken, som markerer overgangen mellem 
barndom og ungdom. Konfirmation betyder, at Gud bekræfter det løfte 
om at være med dig, som han gav dig, da du blev døbt. Konfirmation 
betyder, at Gud bekræfter det løfte om at være med dig, som han gav 
dig, da du blev født. Som konfirmand gentager du dåbens ja til den 
kristne tro og bliver velsignet. 
 
Som døbt får du lov til selv at tage stilling til din dåb, når du er på vejen 
mod at blive voksen. Ved konfirmation bekræfter Gud sit ja til dig og 
siger, at han holder, hvad han lovede til din dåb. Som konfirmand  
gentager du dåbens ja med dit ja til den kristne tro og bliver velsignet.

K
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Gudstjenester og kirkekaffe 
Der er gudstjeneste i Vig Kirke hver søndag og 
alle helligdage. Tidspunktet fremgår af gudstjene-
stelisten. Efter gudstjenesterne kl. 10.30 byder 
menighedsrådet på kaffe, småkager og en snak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dåbsjubilæum  
– en ny tradition 
 
Søndag 12. juni kl. 10.30 
Alle der er blevet døbt i Vig Kirke i maj, juni  
eller juli måned 2021 inviteres til 1-års-dåbs-
jubilæum. Det er tid til at ”høste” dåbsæblet, 
der blev hængt op på kirkens dåbstræ ved dåben 
for 1 år siden.  
 
Benyt lejligheden til et gensyn med kirken og  
menigheden – og hvorfor ikke tage fadderne og 
familie med? Der vil være udvidet kirkekaffe 
denne dag. Alle dåbsbørn vil også modtage en 
særskilt invitation i (forældres) e-Boks. 

Menighedsmøde 
Onsdag den 11. maj kl. 19-21 i Vig Kirke 
En gang om året afholder menighedsrådet et  
menighedsmøde (årsmøde). Her redegøres for 
sidste års regnskab og det kommende års budget.  
Menighedsrådet aflægger desuden beretning om 
dets arbejde, og fortæller om hvilke planer der er 
for det kommende arbejde, ligesom der vil blive 
orienteret om præstegårdsrenoveringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Menighedsmødet er det forum, hvor du har mulig-
hed for at deltage i samtalen om vores kirke.  
Du er altid velkommen til at kontakte menigheds-
rådet, hvis du har spørgsmål til menighedsrådets 
arbejde. 
 
PINSE friluftsgudstjeneste i Torvehallen 
2. pinsedag den 6. juni kl. 10.30 
Vi holder gudstjeneste i det fri og det foregår i 
Torvehallen i Vig kl. 10.30. I pinsen fejrer vi  
Helligåndens komme – så kom og få lidt ”luft 
under vingerne”, når vi mødes under himlens  
katedral midt i Vig. 
 

Kirken den er et gammelt hus…
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KOM & VÆR MED 

 
Himmelske Dage  
Himmelske Dage finder sted i Kristi himmelfarts-
ferien den 26. maj – 29. maj 2022 i Roskilde. 
Himmelske Dage er en økumenisk festival og altså 
et samarbejde mellem forskellige kristne kirker, 
organisationer og foreninger.  
 

 
 
 
Himmelske Dage afrundes med en gudstjeneste 
søndag den 29. maj kl. 10 i Roskilde Domkirke,  
og der vil derfor ikke være gudstjeneste i Vig 
Kirke denne søndag, men vi opfordrer til, at man 
deltager i afslutningsgudstjenesten i Roskilde 
Se mere på www.himmelskedage.dk

Plejehjemsandagter  
Andagter på plejehjemmet Baeshøjgård 
Vi begynder med lidt musikalsk opvarmning  
kl. 10.30 og derefter er der en kort andagt med 
læsning, refleksion og sang kl. 10.45. 
  
19. maj på Baeshøjgård (Hus C) 
09. juni på Baeshøjgård (Hus E) 
28. juli på Baeshøjgård (Hus C) 
 
 

Kom maj du søde milde. 
Gør skoven atter grøn, 

Og lad ved bæk og kilde, 
Violen blomstre skøn. 

Hvor ville jeg dog gerne, 
At jeg igen den så. 

Ak, kære maj, hvor gerne, 
Igen i marken gå.



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

Hilsen fra vikarpræsten
Ebba Neimann Rasmussen  
Jeg er nu kommet godt i gang i Egebjerg-Nørre Asmindrup fælles-
pastorat. Jeg nyder at køre rundt i det smukke Odsherred og har 
mødt så mange venlige og imødekommende mennesker – tak for det! 
I Egebjerg Sogn forsøger vi som menighedsråd og medarbejdere at 
finde en vej frem efter dels præsteafgang og dels den lange corona-
nedlukning. Langsomt vil aktiviteter og muligheder for samvær  
omkring kirken udbygges. Følg med her i bladet, på hjemmesiden, 
den lokale facebookgruppe ”Egebjerg – i Odsherred” med mere.  
Søndagens gudstjenester er selvfølgelig allerede i gang;  
en meningsfuld time til opbygning af håb, tro og fællesskab.   
Vi glæder os til at se jer alle. 
 
Orienteringsmøde og menighedsrådsmøde 
tirsdag 10. maj kl. 18.00 i konfirmandstuen 
Kom til orienteringsmøde og hør om menighedsrådets arbejde,  
opgaver og visioner samt om hvordan efterårets menighedsrådsvalg 
afvikles. Du kan også møde det siddende råd, stille spørgsmål og 
lære os bedre at kende. 
 
Menighedsrådsvalget er en god lejlighed til at få mere at vide om 
hvordan kirken arbejder, og har man lyst og kræfter,  
kan man overveje at stille op.  
I forbindelse med mødet  
serverer vi en bid brød,  
og har du lyst, er du  
velkommen til at deltage  
i aftenens menighedsrådsmøde,  
der begynder kl. 19.00. 
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Kom til Festgudstjeneste i Roskilde
Søndag den 29. maj kl. 10.00 i Roskilde 
Som afslutning på kirkefestivalen "Himmelske 
dage" i Roskilde er menighederne i stiftet inviteret 
til afslutningsgudstjeneste i Roskilde Domkirke. 
Egebjerg- og Nørre Asmindrup kirker aflyser  
derfor vore egne gudstjenester og inviterer  
menighederne til gudstjenesten i Roskilde,  
idet vi arrangerer fælles transport.

Tilmelding senest fredag den 15. maj  
Tilmeld dig til Yvonne Vejbæk (Egebjerg) på  
mobil 21 45 89 56 eller til Ann Skov Sørensen 
(Nørre Asmindrup) på mobil 26 13 59 39 eller 
mail: anss@km.dk 
 

Sommersangaften   
Onsdag 1. juni kl. 19.00 i konfirmandstuen 
Kom og syng med, når vi sammen glæder os over 
nye og velkendte sommersange og salmer.  
Vi vil denne aften synge fra salmebogstillægget 
”100 salmer” og lære nogle af de gode nye salmer 
derfra. Der bliver mulighed for at dykke ned i 
tekst og baggrund for nogle af salmerne.  
 
Og så skal vi også synge dejlige og kendte  
sommersange fra højskolesangbogen.  
Sangen ledes af kirkesangerne Annette Schiøtz 
og Kim Thinggaard, og pianist kommer også.  
Vel mødt til alle! 

 
 

Fotograf Henrik Vinther Krogh.

Vi elsker vort land, men ved midsommer mest, 

når hver sky over marken velsignelsen sender, 

når af blomster er flest, og når kvæget i spand 

giver rigeligst gave til flittige hænder; 

når ikke vi pløjer og harver og tromler, 

når koen sin middag i kløveren gumler, 

da går ungdom til dans på dit bud Sankte Hans 

ret som føllet og lammet, der frit over engen 

sig tumler. 
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Sommerkoncert med  
Isabella Hübener og Arild Bjørn  
Lørdag 9. juli kl. 16.00 i Egebjerg Kirke 
Alle er velkomne til denne koncert, med fløjte- 
nisten, Isabella Hübener og Nørre Asmindrup 
Kirkes organist, Arild Bjørn. Isabella Hübener har 
trådt sine barnesko i Egebjerg og efter afsluttede 
studier fra konservatorierne i hhv. København, 
Skotland og New York, er hun nu bosat i hoved-
staden og arbejder som professionel freelance-
musiker i både orkester- og kammermusik- 
sammenhæng. Derudover er hun også fast gæst  
i Den Klassiske Musikquiz på DR2. 

 
 
 
 
 
 
 
De to vil spille et vidunderligt  
virtuost og stemningsfuldt  
program med værker af Carl Nielsen,  
J. S. Bach, Debussy, Fauré m.m.  
Isabella vil introducere værkerne  
undervejs med charme, vid og bid.  
 
En koncert, der vil give publikum  
en lille pause fra sommervarmen  
og en hyggelig og drømmende  
oplevelse med hjem. 

Sommerkoncert med stemningsfyldt program
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Bustur og kirkefrokost 
 
Sæt kryds ved søndag den 25. september 
Denne søndag er der mulighed for at komme med 
på en spændende og hyggelig fællestur med bus. 
Både Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne indby-
des til dagen, der begynder med gudstjeneste i 
Vejleå kirke i Ishøj, der er tegnet af Wohlert 
Arkitekterne.  
 
Efter beretning om kirkens særlige kunst af Peter 
Brandes og om menighedslivet finder vi et spise-
sted til en dejlig frokost. Senere kører vi læng-
ere ind mod København og hører om et vigtigt og 
næstekærligt arbejde, inden vi drager hjemad.  
 
Prisen for turen bliver ca. kr. 250,-  
Nærmere information om program og tilmelding 
følger i næste kirkeblad, men sæt allerede x i  
kalenderen nu. 
 
 
 
 
 

 
 
 

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.  
 
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.

Sensommerudflugt



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 11.05.2022 kl. 19.00 
Onsdag 08.06.2022 kl. 19.00 
 
Møderne afholdes i konfirmand-
stuen. Der afholdes ikke menig-
hedsrådsmøde i juli måned. 
 
 
MobilePay til  
Nørre Asmindrup Kirke:  
Bidrag til indsamlinger eller  
meninghedsplejen til: 15876  
Tak for hver eneste bidrag. 

Nyt fra Menighedsrådet

Kom med til gudstjeneste på kirkefestivalen  
Himmelske Dage i Roskilde søndag den 29. maj 
I forbindelse med afholdelsen af kirkefestivalen Himmelske Dage i 
Roskilde Stift, har menighedsrådet fornøjelsen af at invitere  
menigheden til at deltage i gudstjenesten i Roskilde Domkirke,  
søndag den 29.05.2022 fra kl. 10-12.  
Menighedsrådet vil sørge for gratis bustransport til/fra Roskilde med 
afgang fra Nørre Asmindrup præstegård kl. 8.30. Efterfølgende vil 
der være frokost i konfirmandstuen, når vi kommer retur.  
 
TILMELDING: Menigheden skal senest den 20.05.2022 tilmelde sig 
til sognepræst Ann Skov Sørensen på mobil: 26 13 59 39 eller på  
e-mail: anss@km.dk. Bemærk venligst, at tilmeldingen foregår efter 
først-til-mølle-princippet, da der er plads til 20 personer i bussen. 
Overstiger deltagerantallet dette, vil de sidst tilmeldte desværre 
være nødt til selv at finde anden transportmulighed.  
 
Skulle man have lyst til på egen hånd at deltage i andre arrange-
menter under kirkefestivalen Himmelske Dage i Roskilde i Kristi  
Himmelfartsferien fra den 26. – d. 29. maj, kan man se det  
spændende og alsidige program på siden himmelskedage.dk.  
 
Mere end 400 events 
Som omtalt i en tidligere udgave af kirkebladet, kan kirkefestivalen 
Himmelske dage med sin blanding af bl.a. debatter, musik og  
koncerter samt andagter og gudstjenester bedst beskrives som et 
kirkeligt folkemøde. Der skulle være rig mulighed for at finde noget, 
der falder i ens smag, eftersom man på Himmelske Dage har mere 
end 400 events at vælge imellem.  
 
Jytte Fink, formand
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LYT til  
fortællingerfra et 
 tidligere levet liv
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Nyt graverteam  
Menighedsrådet har ansat et nyt graverteam, da 
Christina Paaske Holm Hansen pr. 01.04.2022 
er blevet ansat som graver. Christina er et kendt 
ansigt på kirkegården, da hun tidligere var graver-
medhjælper. Jon Hamann er pr. 15.03.2022 
ansat som gravermedhjælper. Jon har taget en  
del af gartneruddannelsen på Vilvorde. 
I Menighedsrådet glæder vi os til samarbejdet! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Menighedsmøde Storebededagsaften  
torsdag den 12. maj kl. 18.30 
Som optakt til St. Bededag mødes vi til gudstje-
neste i kirken kl. 18.30. Efter gudstjenesten er 
der varme hveder i konfirmandstuen.  
Ved samme lejlighed afholder vi det årlige menig-
hedsmøde, hvor menighedsrådets medlemmer vil 
fortælle om rådets arbejde, de udfordringer,  
som sognet står overfor, sognets økonomi og 
igangværende og forestående projekter. 
Ved mødet vil der være mulighed for at lufte nye 
ideer og udfordre og inspirere menighedsrådet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du lyst til en hyggelig snak  
over en kop kaffe? 
Så kom til tirsdagskaffe om tirsdagen i ulige 
uger i præstegården om formiddagen fra  
kl. 9.30 –11.00. Har du lyst til til at være med 
måske også sammen med en ven eller veninde, 
så kom. Alle er velkomne! 
 
Vi mødes tirsdagene den 10. maj, 24. maj, 
21. juni, 5. juli, 21. juli, 2. august og 16. august. 
Den 7/6 og 30/8 er der ingen tirsdagskaffe! 
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FÆLLESSANG i præstegårdshaven  
onsdag den 15. juni kl. 19.00 
 
Anette Schiøtz og Arild Bjørn vil lede os i  
fællessang mens solen går ned over Trundholm 
Mose og Sejrøbugten. Det vil være muligt at købe 
øl, vin, og vand. Alle er velkomne! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du danske sommer, jeg elsker dig, 
skønt du så ofte har sveget mig. 
Snart kolde farver i sky og vand, 
snart nøgne piger ved hver en strand! 
Mer, mer, mer 
jeg dog dig elsker, hver gang du ler.

VIDSTE DU, AT… 
 
Bededag, som også kaldes store bededag, falder 
altid fredag før 4. søndag efter påske. I dag for-
binder mange dagen med varme hveder og  
konfirmationer, men dagen var oprindeligt tiltænkt 
bøn og faste. Store bededag har ikke sin oprin-
delse i de bibelske fortællinger som de fleste 
andre helligdage. Dagen, som er en særlig dansk 
helligdag, blev nemlig indført i 1686 af biskop 
over Sjælland, Hans Bagger, og han kaldte dagen  
Ekstraordinær Almindelig Bededag. 
 
Bededagen blev indvarslet allerede aftenen før, 
når kirkeklokkerne ringede som et signal til,  
at kroer og forretninger skulle lukke. Alle skulle 
faste, indtil gudstjenesterne var afsluttede, og i 
øvrigt afholde sig fra arbejde. 
 
Vi spiser varme hveder, fordi bagerne ikke måtte 
arbejde store bededag og derfor bagte hvede-
knopper, som smager særlig godt, når de bliver  
ristet dagen efter. 
 
 

Solnedgang over Nørre Asmindrup. Foto: Ann Skov Sørensen
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En verden i nød – vi kan gøre en forskel i Nord og Syd!

Giv Malis kvinder hjælp  
til selvhjælp 
Odsherred Provsti støtter hvert år i samarbejde 
med sognene et udvalgt udviklingsprojekt til 
gavn for de allerfattigste i udviklingslandene.  
2022-projektet er et udviklingsprojekt til støtte 
for fattige kvinder på landet i det afrikanske 
land Mali. Projektet gennemføres via Mission 
Afrika af den lutherske brødremenighed i Mali 
(MFLM). 
 
Kvinderne er ofte nøglen til trivsel i familien, 
men de har en meget dårlig stilling i samfundet 
og dermed dårlige muligheder for at tjene 
penge til familiens overlevelse.  
 
Derfor giver Mission Afrika dem gennem dette 
projekt en håndsrækning til at komme i gang 
med gede- og hønseavl og kompostproduktion 
gennem mikrokredit og undervisning.  

Læs mere på www.missionafrika.dk 
 

Mission Afrika  
Lyseng Allé 15D 
8270 Højbjerg 
www.missionafrika.dk  
 
BIDRAG:  
MobilePay 560 201 
 

www.ukraine.noedhjaelp.dk  

Hjælp familier på flugt i Ukraine   

Der er krig i Europa. Tusindvis af ukrainske familier er på flugt,  
og mange har i al hast forladt deres hjem med kun de mest  
nødvendige ejendele. Samtidig kæmper en stor del af befolknin-
gen mod russiske soldater for at bevare et frit og demokratisk 
Ukraine. Der er brug for akut hjælp!  
 
Derfor går bidrag til Folkekirkens Nødhjælps Ukraine- 
indsamling til mad, bleer, soveposer, tæpper og husly til 
mennesker, der for kort tid siden levede et fredeligt liv,  
men nu er på flugt. Der ikke til at forstå, at vi igen her  
100 år efter oplever krigens rædsler på europæisk jord.  

 Ukrainerne har lige nu brug for hjælp fra deres medmennesker
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GUDSTJENESTELISTE  maj | juni | juli 2022 

Dato                                     Egebjerg                     Nørre Asmindrup                Vig  
01. maj  (2.s.e.påske)                                               10.00 Konfirmation Ann      10.30 Mette 
                                                                              11.30 Konfirmation Ann 
08. maj (3.s.e.påske)             10.30 Ebba                                                             10.30 Mette 
12. maj (St. Bededagsaften)                                      18.00 Ann                             
13. maj (St. Bededag)            10.30 Ebba                                                             10.30 Konfirmation Mette 
                                                                                                                         12.00 Konfirmation Mette 
15. maj (4.s.e.påske)             10.30 Ebba                                                             09.00 Ebba 
22. maj (5.s.e.påske)                                                14.00 Jens Kirk                     10.30 Mette 
26. maj (Kr. Himmelfart)        10.30 Ebba                                                             10.30 Konfirmation Mette 
29. maj (6.s.e.påske)             Fælles i Roskilde (*)        Fælles i Roskilde (*)                Fælles i Roskilde (*) 
05. juni (Pinsedag)                10.30 Ebba                   10.30 Ann                            10.30 Mette 
06. juni (Anden pinsedag)                                                                                    10.30 Mette (Friluft) 
12. juni (Trinitatis)                 10.30 Ebba                                                             10.30 Mette 
19. juni (1.s.e.trinitatis)                                            10.30 Ann                            10.30 Mette 
26. juni (2.s.e.trinitatis)         10.30 Ebba                                                             9.00 Ebba 
03. juli (3.s.e.trinitatis)                                             10.30 Ann                            10.30 Mette 
10. juli (4.s.e.trinitatis)          10.30 Ann                                                               10.30 Mette 
17. juli (5.s.e.trinitatis)                                             10.30 Ann                            10.30 Mette 
24. juli (6.s.e.trinitatis)          10.30 Ebba                                                             10.30 Mette 
31. juli (7.s.e.trinitatis)          10.30 Ebba                   10.30 Ann                            09.00 Ebba 
07. aug (8.s.e.trinitatis)         10.30 Ebba                                                             10.30 Mette 

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

 
 

Kig indenfor i kirken og bliv døbt eller gift! 
 
Drop-in dåb: Dagen før Vig Festival løber af stablen er der mulighed for en  
Fest-i-vand i Vig Kirke. Kirken i sommerlandet i Odsherred inviterer nemlig til  
Drop-in dåb den 6. juli kl. 16 – 19. Så fik du ikke lige døbt dit barn, mens det var 
spædt? Skal du konfirmeres, men er endnu ikke døbt? Er du aldrig selv blevet døbt 
og ønsker at være en del af folkekirkens fællesskab? Så kom til drop-in dåb, højtide-
ligt men ganske uformelt!  Du skal ikke bestille tid, men medbringe gyldig legitima-
tion. Børn skal ledsages af forældre. Præster fra Odsherred provsti vil være til stede 
og tilbyde en kort dåbssamtale og foretage dåben. Kom når det passer dig ml.  
kl. 16 – 19, det tager ca. 15 minutter og du får dåbsattesten med på dagen. 
 
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…


