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Snart står påsken for døren…  
Næppe har vi overstået fejringen af jul, nytår og helligtrekonger før vi kigger frem mod  
kirkeårets største højtid, hvor vi mindes det største tab og den dybeste sorg med  
Jesu korsfæstelse og død og få dage senere fejrer den største glæde og det klareste håb  
med Jesu opstandelse fra de døde. 

I Ølstrup kirke ved Ringkøbing hænger der et  
maleri, som fra 2015 til 2019 midlertidigt var  
altertavle, og som tager udgangspunkt i én af de 
mange dramatiske begivenheder i påsken i Jerusa-
lem for knap 2000 år siden. Billedet bringer vi på 
forsiden af dette kirkeblad. Historien om dette 
påskebillede er følgende: 
Blandt kirkens inventar var et værdifuldt alterbillede 
af den dansk-tyske kunstner Emil Nolde, ”Middag i 
Emmaus”, malet i 1904. Nolde var gift med prov-
stens niece, Ada Vilstrup (1879-1946), og han 
malede altertavlen, mens han boede i Ølstrup.  
Billedet blev stjålet i marts 2014 og en ny alter-
tavle, malet af en lokal kunstner, Alice Ravnholt 
– en af sognets beboere – blev sat op. 
I samråd med menighedsråd, præst og graver var 
det besluttet, at det nye alterbillede skulle fore-
stille ”kvinderne ved graven”, og at der skulle 
være noget lokalhistorie i motivet. 

Lokalhistorien ses i den tomme grav malet efter 
foto af en langdysse lidt uden for Ølstrup. Motivet 
er umiddelbart genkendeligt som det øjeblik, da 
Maria Magdalene, Maria Jakobs mor og Salome 
kommer ud til Jesu grav for at salve ham, lige da 
solen er stået op påskemorgen. Men de ser til 
deres forfærdelse, at graven er tom. De ser også 
ligklædet, Jesus har været svøbt i, da han blev 
lagt i graven langfredag. De kan have mødt ham, 
han er gået den vej, de netop er kommet fra, og 
så har de ikke genkendt ham. 
 
Noldes oprindelige maleri/altertavle kom ganske 
uventet til veje igen i 2019. Det blev efter restau-
rering sat tilbage på sin oprindelige plads som  
altertavle – nu med elektronisk overvågning, 
mens Alice Ravns dragende påskebillede har  
fundet plads andetsteds i kirken. 
  

Roskilde stift 1000 år 
 
n Af Rasmus H. C. Dreyer, sognepræst og kirkehistoriker                      

Siden 700-tallet har der været kristne menigheder 
forskellige steder i Danmark, også på Sjælland. 
Kristendommen nåede hertil via vikingernes togter 
til England og via missionærer, som blev udsendt 
fra Hamborg-Bremens bispedømme i Tyskland. 
Mens der allerede i midten af 900-tallet blev  
etableret bispedømmer i Slesvig, Ribe og Århus  
og 988 i Odense, havde Sjælland antagelig endnu 
ikke eget stift.  
Vi ved, at der omkring år 1000 fandtes mange 
menigheder og trækirker, og at Harald Blåtand 
anså Roskilde by for et betydningsfuldt sted, og 
måske kan kongens interesse indikere, at der har 
været et bispesæde i Roskilde før 1022. I Svend 
Tveskægs regeringstid (d. 1014) var Danmark så 
stærk, at landet i perioder undertvang sig England, 
som havde en etableret kirke med århundrede-
lange traditioner. 

Indflydelsen fra engelsk kirkeliv blev stor, og 
måske har Sjælland og Skåne på dette tidspunkt 
haft en engelsk biskop ved navn Godebald.  
Han er i hvert fald nævnt som biskop i Roskilde, 
men kilderne er lidt usikre. Beviset for, at Roskilde 
med sikkerhed havde en bispestol, kom i Knud 
den Stores regeringstid med Elydokumentet, 
som omtaler, at i 1022 udnævntes en biskop 
Gerbrand af Roskilde Stift. Udnævnelsen af  
Gerbrand som biskop i Roskilde var et led i Knud 
den Stores planer om at bringe sit storrige,  
Danmark-England, under én kirke, nemlig den  
engelske med ærkebiskoppen af Canterbury 
som leder. På den måde kunne kongen stække 
Hamborg-Bremens indflydelse i Danmark.  
Gerbrand blev indviet til biskop i Canterbury og 
sendt afsted mod Danmark. Undervejs blev han 
dog taget til fange af den hamborgske biskop og 
først løsladt, da han svor troskab til Hamburg-
Bremen. Kongens plan mislykkedes, og tyskerne 
beholdt deres indflydelse på dansk kirkeliv. 
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VIG  
www.vigkirke.dk 
 
Sognepræst: 
Mette K. Bjerrum 
Vig Præstegård 
Gl. Nykøbingvej 2 A, 4560 Vig 
Kontor: Tlf. 59 31 51 26 
Mobil 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 
afholdes i Vig præstegårds  
konfirmandstue.  
 
Kommende mødedatoer; 
Tirsdag 22. februar 2022 kl. 9.30 
Tirsdag 22. marts 2022 kl. 9.30 
Tirsdag 19. april 2022 kl. 9.30 
 
MobilePay til Vig Kirke: 
Bidrag til indsamlinger eller 
meninghedsplejen til: 46503 
Tak for hver eneste bidrag. 

Nyt fra menighedsrådet

Fastelavn, forår og fællesspisning 
De kommende tre måneder fra februar til april byder på kyndel-
misse, fastelavn og påske. Vi glæder os til at byde velkommen til 
lysandagt med efterfølgende pandekager, familiegudstjeneste 
med tøndeslagning og fællesspisning skærtorsdag. I slutningen af 
februar starter vi op på et forløb med minikonfirmander, og så er 
der selvfølgelig torsdagstræf, samtaleværksted, nørkleklub og 
meget mere, som du kan læse mere om på de følgende sider. 
Husk at tjekke kirkens hjemmeside (www.vigkirke.dk) for yder-
ligere information, ligesom det her er muligt at tilmelde sig kirkens 
nyhedsbrev. 
           
Nyt fra formanden 
2021 blev et år der udskilte sig meget fra tidligere år. Kirkeåret 
startede med aflyste jule- og nytårsgudstjenester. Men Vig har 
fået ansat en ny præst: Mette Kvistbo Bjerrum har fået en god 
start med sit virke som ny præst i Vig Pastorat. (Snart 1 år) 
Ny graver: Heidi Johansen er ansat sidst på året – og er kommet 
godt i gang med ledelsen af graverpersonalet. 
Ny vikarorganist: Kamma Reinhold er for nylig flyttet til Vig. 
Er i hverdagen ansat på Holbæk Sygehus. Kamma har været en 
rigtig god støtte for musikken i Vig Kirke hen over julen og nytåret. 
 
Mette har udtrykt stor glæde over arbejdet i Vig Sogn. MEN: 
På menighedsrådets vegne må jeg beklage, at den bolig vi havde 
håbet på ville være klar til indflytning i løbet af efteråret 2021 – 
sådan er det ikke gået. Nu kan vi ikke give Covid-19 skylden for 
alting. Det har dog vist sig, at flere møder afholdt ved hjælp af 
computere og skærme ikke giver det samme, som hvis de pågæl-
dende møder havde været afholdt, hvor man kunne se hinanden i 
øjnene. Vi skulle gerne starte det nye år med en snarlig licitation. 
Vig Sogn skal til efteråret foretage valg til Menighedsrådet. 
(Herom senere). 
                
Konstituering af menighedsrådet 2021-2022 
Alle er genvalgt bortset fra ny sekretær: Mette Kvistbo Bjerrum. 
 
Julehjælp 2021. 17 familier blev tildelt en Julekurv – stillet til  
rådighed af Lions Odsherred. Familier med børn under 18 år fik 
desuden gavekort til Geppels, Bog og Ide eller Matas. 
 
Poul Erik Pedersen, formand 
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Ny graver 
Heidi Johansen er ansat som ny graver ved Vig 
Kirke pr. 1. december 2021. Hun er uddannet  
produktionsgartner og har bred erfaring med 
planter, pleje og vedligeholdelse fra forskellige 
planteskoler, slotte og kirkegårde.Hun glæder sig 
til at lære Vig kirke og sogn at kende og passe 
vores kirkegårde sammen med det øvrige kirke-
gårdspersonale. 
 
Gudstjenester og kirkekaffe 
Der er gudstjeneste i Vig Kirke hver søndag og 
alle helligdage. Tidspunktet fremgår af gudstjeneste-
listen på bagsiden. Efter gudstjenesterne den 
13/2, 20/2, 13/3, 20/3, 27/3, 17/4 og 24/4 vil 
menighedsrådet gerne byde på kaffe og småkager 
i våbenhuset.  
 
Kyndelmisse og lysandagt  
Onsdag den 2. februar er det kyndelmisse og  
det fejrer vi med en lysandagt i kirken kl. 19.  
Ved samme lejlighed vil vi have fernisering af kon-
firmandernes ikoner, der udstilles i våbenhuset.  
Som traditionen foreskriver, afslutter vi med et 
sammenskudsgilde med pandekager. 
Hvis du har mulighed for at bidrage med 10  
pandekager til denne festlige aften, hører vi 
gerne fra dig! Kontakt præsten. 
 
 
 

Samtaleværksted 
Vi går sammen på opdagelse i bibelteksten til den 
kommende søndag. Hvad undrer dig, støder dig, 
glæder dig? Ser vi mon noget forskelligt?  
Garanteret!  
Du behøver ikke være vant til at gå i kirke eller 
læse i bibelen for at deltage. Alle er velkomne! 
 
Vi mødes i konfirmandstuen på flg. datoer: 
Onsdag 09. februar 2022 kl. 13-15 
Onsdag 16. marts 2022 kl. 13-15 
Onsdag 27. april 2022 kl. 13-15 
   
 
Torsdagstræf 
Formiddagshyggen begynder atter. Vi mødes på 
nedenstående datoer kl. 9.30 – 11.30 i konfir-
mandstuen i Vig præstegård.  
Det koster 20 kr. for kaffe og frisk brød. 
 
10. februar: Strit Schødts: En stærk kvinde  
fra Klintebjerg Børnehjem 
24. februar: Peter Hesk: Bronzestøberen fra  
Tårnet, Nykøbing Sj. 
24. marts: Michael Kinslev: ”At være ansat ved 
kongehuset” 
21. april: “Hvad sker der i Vig – til Torsdagstræf?” 
 
 
CAFéANDAGTER  
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.  
Vi slutter af med en kop kaffe og en snak.  
   
17. februar på Baeshøjgård (hus E) 
17. marts på Baeshøjgård (hus E) 
07. april kl. 11 i kirken (påskegudstjeneste) 
 



Fastelavn 27. februar kl. 10.30  
Familie-fastelavns-gudstjeneste med tøndeslag-
ning. Efter en kort gudstjeneste for hele familien 
er der tøndeslagning. Børn må meget gerne 
komme udklædte. Vi slutter af i konfirmandstuen 
med boller, varme drikke samt kåring af katte-
konge og -dronning. 
 
Nørkleklub 
Den første onsdag i måneden (2. feb., 2. mar. og 
6. apr.) kl. 13-15 mødes vi i konfirmandstuen for 
at strikke dåbsklude og flette bedebånd. De sidste 
skal vi bruge ved andagterne på Baeshøjgård.  
Vi har mønstre, opskrifter og garn til dåbskludene. 
Du medbringer strikkepinde i str. 2,5 og 3,0.  
Vi hygger, strikker og fletter sammen. Alle kan 
være med. Der er kaffe på kanden og lidt mund-
godt. Vil du vide mere så kontakt gerne Lise Trans 
25 11 13 63 eller lisetrans37@gmail.com 
 
Sangaften tirsdag 29. marts kl. 19 
Vi mødes i kirken til fællessang. Vi går mod lysere 
tider, foråret står på spring og påsken er lige om 
hjørnet. Aftenens tema er derfor forårssange og 
påskesalmer. Efter pausen, hvor der vil være en 
lille forfriskning, er det tid til at ønske sin ynd-
lingssang.  

SKÆRTORSDAG  
 
Gudstjeneste og fællesspisning  
den 14. april kl. 17 
Dagen før Jesus blev korsfæstet, sad han sammen 
med sine disciple og spiste. Hver søndag serveres 
der også et lille måltid i kirken, og selv om nadver-
måltidet rent fysisk er så småt, at vi nok ikke ville 
kunne overleve på det, er det på en og samme tid 
så fyldigt, at det mætter os, fordi vi får del i noget 
stort, nemlig Kristus selv. Skærtorsdag vil vi 
gerne supplere nadvermåltidet med et måltid, 
hvor vi sammen kan spise os mætte efter guds-
tjenesten kl. 17. Menighedsrådet sørger for lam 
og vin/vand. Medbring lidt brød, salat eller 
andet tilbehør til fælles buffet. Vi glæder os til i 
fællesskab at fejre denne del af påsken i Vig 
Kirke. Bare mød op! Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
 
 
 
 
 
 
Bliv minikonfirmand 
Et tilbud til alle 9–10-årige børn (3. klasse) i Vig 
Sogn. Som minikonfirmander får børnene et 
grundlæggende kendskab til kirke og kristendom 
gennem bibelhistorier, musik, leg og kreative akti-
viteter. Forløbet begynder ved fastelavnsgudstje-
nesten den 27. februar kl. 10.30 og afsluttes med 
en familiegudstjeneste palmesøndag den 10. april 
kl. 10.30 i kirken, hvor alle – børn, unge og ældre 
- er meget velkomne til at deltage. Derudover vil 
vi mødes en gang ugentligt i marts måned efter 
skoletid. Eleverne i 3. klasse på Vig Skole vil i  
begyndelsen af februar modtage en invitation med 
nærmere information og tilmelding. Det er gratis 
at deltage. Evt. spørgsmål kan rettes til præsten.  
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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 
 
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 på 21 45 89 56 
 
MobilePay til Egebjerg Kirke: 
Bidrag til indsamlinger eller  
meninghedsplejen til: 24205932 
Tak for hver eneste bidrag.

På falderebet…

En afskedshilsen fra Michael Nissen 
 
Er nu i skrivende stund ved at pakke alle mapperne med mine prædikener, 
begravelsestaler, bryllupstaler etc. ned i flyttekasser. Det er blevet til 
mange igennem snart 35 år. Katrine er ligeledes gået i gang med noget af 
alt det andet, som har det med at hobe sig op i skuffer og skabe med 
årene. Og det er heller ikke så lidt, skal siges!  
 
Det er underligt, og det er vemodigt, at et så stort og et så vigtigt livskapi-
tel nu er ved at være slut for os. Men som prædikeren i det gamle testa-
mente siger det, så har alting her i livet jo sin tid.  
Og tiden for Katrines og mit vedkommende er nu kommet, hvor vi skal 
forlade alt det, vi er kommet til at holde så meget af, fra vi kom i 1987. 
Egebjerg Kirke, menigheden, sognet, naturen, vandet, den smukke gamle 
præstegård fra 1776 og så alle de mange af jer, som vi har lært at kende 
og holde af igennem de mange år. 
 
Tid er jo til, for at alting ikke skal ske på engang, som man siger det, men 
den kan også gå hurtigt. Det har den gjort for vores vedkommende, fordi 
vi altid har befundet os godt. Støttet og båret af en altid trofast og kærlig 
menighed, menighedsråd, og gode ansatte, som altid har villet kirken og 
os det bedste. En stor tak for det og til hver enkelt!  
 
Det har været rige og gode år, vi altid fremover vil mindes med meget 
stor glæde. Tak også for den tillid I har vist mig og os igennem årene, og 
for alt det vi har delt med hinanden af både glæde og sorg. Heldigvis har 
vi altid kunnet det med evangeliet, troen og håbet som udgangspunkt.  
 
Tag nu godt imod vikarpræsten og den nye præst, når den tid kommer. 
Pas på hinanden og på jer selv. Må Gud være med hver enkelt af jer og 
med Egebjerg Kirke og Sogn. 
 
Kærlig hilsen Katrine, børnene og Michael



Farvel til Michael 
 
Slægt skal følge slægters gang, og alt har sin tid. 
Det ved vi, men alligevel kan det være svært at 
acceptere nogle gange. Vi skal nu sige farvel til 
vores præstefamilie gennem 35 år, og det er godt 
nok vemodigt. De har været en synlig og værdsat 
del af lokalsamfundet. 
 
Udover sit hverv i kirken med højmesser, bryllupper, 
konfirmationer, barnedåb og begravelser, har  
Michael haft omsorg for alle de, der ikke kom så 
meget i kirken. Besøg hos gamle, ensomme og 
sørgende har været en stor del af virket.  
Nævnes skal også, at Michael har været en af de 
bærende kræfter i det vigtige arbejde i Odsherred 
Sorggruppe. 
 
Familien har været en del af den fælles hverdag 
på halvøen. Møder i Dagli’Brugsen, i skolen, hvor 
børnene gik, i brolauget ved Unnerød og i mange 
andre sammenhænge. For mange blev også  
Katrines arbejde i Odsherreds Rygskole et vigtigt 
kapitel, der gjorde en forskel. Katrine, der har 
deltaget aktivt i kirkens liv og sat sit præg i så 
mange sammenhænge. 
 
Tilbage står vi med stor taknemmelighed for alt 
det fine I har været i byen og i menneskers liv.  
Vi ønsker jer al mulig lykke på jeres videre vej.  
– At Gud er med jer hele vejen. 
 
Per Kragh, formand menighedsrådet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Æret være Birgit Marcussen 
Midt i alle forandringerne har menigheden mistet 
endnu en karakter. Et livstykke, der formåede at 
sprede glæde og gnist trods sin høje alder.  
Organist Birgit Marcussen døde natten til den  
7. november og blev bisat fra Egebjerg Kirke den 
17. november. Vi sender mange taknemmelige 
tanker til Birgit med tak for alle de musikalske og 
menneskelige oplevelser. 
 
Vi afholder mindekoncert for Birgit  
søndag den 6. marts kl. 15.00 
Medvirkende ved koncerten er musikere og san-
gere, der har haft samarbejde og venskab med 
Birgit i en langt liv i med musik. På orglet vil  
organist Flemming Hjort Kristensen ledsage  
sangerne Susan Jensen og Vibeke Bjerregård 
samt basunisten professor Carsten Svanberg. 
I samarbejde udfolder de musikstykker, der  
bringer minder frem om Birgit Marcussen og  
deres mangeårige samarbejde. 
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Vikar Ebba Neimann Rasmussen 
 glæder sig til samarbejdet.  
Læs mere på næste side…
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Kyndelmisse slår sin knude…  
onsdag den 2. februar kl. 17.00  
Vi markerer kyndelmisse med en lysandagt i  
Egebjerg Kirke. Derefter går vi en kort lysvandring 
ned af bakken, igennem vores lille by og tilbage til 
konfirmandstuen, hvor vi får en portion god, varm 
suppe i konfirmandstuen. Alle store og små er 
meget velkomne! 
 
 
Afskedsgudstjeneste og reception  
Søndag den 13. februar kl. 14.00 
På denne højtidelige dag fylder vi kirken med 
gode folk til en festlig, vemodig og håbefuld  
afskedsgudstjeneste, hvor vi sender sognepræst 
Michael Nissen og hans familie af sted med de 
bedste ønsker. Efter gudstjenesten er der reception 
i forsamlingshuset for alle der måtte have lyst. 
 
 
FASTELAVN søndag 27. februar kl. 10.00  
Fastelavnsfesten begynder med en festlig gudstje-
neste i kirken. Bagefter fortsætter vi i Forsamlings-
huset, hvor vi slår katten af tønden. Alle er 
velkomne og meget gerne til at komme udklædt. 
 
 
 
 
 
 
Foredrag om BESÆTTELSEN  
lørdag den 9. april kl. 14.00-16.00 
Egebjerg-Asmindrup fællespastorats to aktivitets-
udvalg har talt sammen og planlagt denne marke-
ring af besættelsestiden, der afholdes i Asmindrup 
Sogns forsamlingshus. Læs mere på Asmindrup 
sogns side 10 her i bladet. 

SØNDAGSCAFé  
med sangskat og et nyt ansigt  
søndag den 24. april kl. 14.00 
Kom og mød vores vikarpræst Ebba Neimann  
Rasmussen, der jo skal betjene sognet i den kom-
mende tid. Vi mødes i kirken til en kort gudstjeneste 
og samles derefter i konfirmandstuen, hvor vi 
med kaffe, kage og klaver vil nyde den dejlige 
danske sangskat. Ebba vælger et par af sangene 
og vil også fortælle lidt mere om sig selv på 
denne hyggelige eftermiddag. 
 
SOMMERUDFLUGT UD I DET BLÅ 
Også i år planlægger vi en sommerudflugt med 
bus, fælles frokost og gode turmål. Som noget nyt 
bliver udflugten i år en fælles tur sammen med 
Nørre Asmindrup sogns menighed. Vi glæder os til 
denne mulighed for en god dag sammen.  
Mere om udflugten i næste kirkeblad, når vi er lidt 
længere med planerne. 
 
 

Vikar Ebba Neimann Rasmussen fortæller lidt om sig selv: 
“Jeg ser frem til at virke som præst i Egebjerg samt Nørre Asmindrup og Vig sogne fra 1. februar. 
Jeg er en erfaren præst med 29 år som sognepræst i Mosede Sogn i Greve i bagagen.  
Jeg har tillige haft påtaget mig opgaver i Greve-Solrød provsti og Roskilde stift.  
 
Med udgangen af august 2020 fratrådte jeg min faste stilling og virker nu som vikar, hvor der er 
behov. Jeg har således været i Herlev, sygehuspræst i Roskilde, sognepræst Ringsted og Slagelse, 
inden jeg nu vender mig mod jer i smukke Odsherred. Jeg blev i sin tid præst med et ønske om at 
forkynde evangeliet nærværende og vedkommende i menneskers liv. Dette vil også ligge til  
grund for mit vikariat i Egebjerg, som jeg glæder mig til”. 

ODSHERRED   S               RGGRUPPE  
 
Er du voksen og har du mistet en af dine 
nærmeste, kan det være godt og liv- 
givende, at tale om din sorg, dine proble-
mer 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 fore-
går 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.
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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: (Konstitueret) 
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: 
Afholdes i konfirmandstuen.  
Onsdag 09.02.2022 kl. 19.00 
Onsdag 09.03.2022 kl. 19.00 
Onsdag 13.04.2022 kl. 19.00 
 
MobilePay til  
Nørre Asmindrup Kirke:  
Bidrag til indsamlinger eller  
meninghedsplejen til: 15876  
Tak for hver eneste bidrag. 

Nyt fra menighedsrådet
Nyt kirkeår – ny konstituering i menighedsrådet 
Menighedsrådet ønsker alle et godt nytår, med håbet om, at vi går 
lysere tider i møde i 2022. Forud for begyndelsen på hvert kirkeår 
konstituerer menighedsrådet sig på ny. På menighedsrådsmødet 
11. november 2021 faldt konstitueringen ud på følgende måde: 
Formand:                  Jytte Fink 
Næstformand:           Vagn Andersen  
Præst og kasserer:   Ann Skov Sørensen 
Sekretær:                  Claus R. B. Nielsen  
Kontaktperson:         Claus R. B. Nielsen 
Menigt medlem:          Inge Hansen 
Menigt medlem:          Bjarne Sandø 
Suppleant:                  Anna Herand Vejleskov 
Suppleant:                  Eva Mønsted Jensen 
 
Endvidere er Egon Ib Nielsen tiltrådt som kirkeværge. 
 
Udfordringer med elektricitetsforsyningen  
i kirken og på kirkegården 
I efteråret har besøgende på kirkegården sikkert undret sig over 
det kabel, der er opsat tværs over kirkegården, og som udover at 
være højst upraktisk ved færdsel på dele af kirkegården, så sandelig 
heller ikke bidrager på nogen positiv måde rent æstetisk.   
Efter en kortslutning af kirkens el-forsyningskabler har det des-
værre været nødvendigt at etablere nødstrømsforsyning i form af 
det midlertidige kabel på kirkegården. Der arbejdes på at få  
reetableret permanent strømforsyning. Dette er imidlertid en  
omsiggribende proces, hvad angår såvel ren el-teknik som på 
hensynsfuld og korrekt vis at foretage de fornødne arbejder.  
Vi beklager de gener nødstrømsforsyningen medfører.  
 
Coronapandemien har jo desværre – igen – betydet, at aktivite-
terne og arbejdet i Folkekirken har båret præg af, at den har 
været underlagt en del restriktioner i vinterhalvåret 2021/2022. 
Disse restriktioner har dog endnu ikke været så omfattende og 
med helt så store konsekvenser for kirkelivet, som det var tilfæl-
det den foregående vinter. Det har således, indtil i skrivende 
stund, været muligt at afholde både jule- og nytårsgudstjenester 
og søndagshøjmesserne med forholdsvis moderate begrænsnin-
ger, såsom maksimalt deltagerantal og brug af mundbind, ligesom 
vi selvfølgelig fortsat har ekstra stor fokus på afspritning og  
udluftning i kirken før og efter de kirkelige handlinger, som det 
har været tilfældet under hele pandemien. 
   
Jytte Fink, formand 
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Nørre Asmindrup Sogns 
og Egebjerg Sogns  
menighedsråd har i  
fællesskab arrangeret et 
spændende foredrag 
med historiker, lektor 
emeritus, dr.phil. Dan 
Charly Christensen 
 
 

 
Lørdag den 9. april fra kl. 14.00-16.00  
i Nørre Asmindrup Forsamlingshus 
Når visse emner i forbindelse med 2. verdenskrig, 
som eksempelvis den danske regerings neutrali-
tetspolitik behandles, er der ofte en tilbøjelighed 
til umiddelbart at se sådanne spørgsmål inden for 
rammerne af politik på nationalt og internationalt 
niveau – og ikke i så høj grad på tværs af de  
internationale, nationale og lokale niveauer. Med 
udgangspunkt i sin bog "Et Danmark i splid 
med sig selv - Holbæk Amt besat og befriet" 

kaster Dan Charly Christensen imidlertid lys 
over, hvorledes lokale grupperinger, såvel mod-
standsfolk som danske nazister og østfrontfrivil-
lige samarbejdede med henholdsvis de allierede 
og det tyske militær, for f.eks. at fremme eller 
modarbejde politiske dagsordener. I hans bog er 
der således lagt vægt på at belyse samarbejdet 
mellem krigens aktører på tværs af de internatio-
nale, nationale og lokale niveauer.  
På denne måde er Dan Charly Christensens bog 
og foredrag især interessant, fordi han belyser, 
hvorledes international storpolitik og internatio-
nale konflikter forplanter sig helt ned på lokalt  
niveau og dermed samtidig bliver en del af lokal-
historien – også på vores egn. Derfor er hans  
foredrag den 9. april en enestående chance for 
at høre om den lokale modstandsbevægelse 
under 2. verdenskrig set i dette perspektiv.  
 
Tilmelding til foredraget skal ske senest  
01.04.2022 til Ann Skov Sørensen på mobil 
26 13 59 39 eller e-mail: anss@km.dk
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Fastelavn, foredrag og formiddagskaffe 

FASTELAVN søndag 27. februar kl. 13.00 
Igen i år holder vi fastelavnsfest for børn i alle 
aldre i samarbejde med Nr. Asmindrups land- og 
bylaug, Forsamlingshus, Friskole og Børnehave.  
Vi begynder med en gudstjeneste i kirken og  
fortsætter med at slå katten af tønden, kåre katte-
konger og -dronninger og spise fastelavnsboller i 
og ved forsamlingshuset. Hold øje med opslag i 
udhængskasserne, på skolen og i ugeavisen og 
mød op udklædt og med godt humør!

Tirsdagskaffe i præstegården 
På tirsdage i ulige uger er der formiddagskaffe i præstegården kl. 09.30-11.00  
Har du lyst til en hyggelig snak over en kop kaffe, så mød op og vær med! 
Vi mødes den 1.2 / 15.2 / 1.3 / 15.3 / 29.3 / 12.4 og 26.4. 
Alle er velkomne! 

Foredrag 9. april om besættelsestiden og modstandsbevægelsen  
- i et lokalt perspektiv



11KIRKEBLADET NR. 1 | NØRRE ASMINDRUP | FEB/MAR/APR 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minikonfirmandundervisning 
Går du i 3. klasse og bor eller går i skole i Nørre 
Asmindrup Sogn, vil vi gerne invitere dig til  
minikonfirmandundervisning i Nørre Asmindrup 
Kirke. Vi skal lære noget om kristendommen, 
synge, lege og hygge, lave noget kreativt samt 
bare have lov at være sammen.  
 
4 onsdage fra kl. 14.15-16.00 
Det er et forløb der vil strække sig over 4 onsdage 
i løbet af foråret: Den 16.3 / 23.3 /30.3 og 6.4 
Vi afslutter forløbet med en gudstjeneste palme-
søndag, den 10. april, hvor vi håber forældre og 
søskende også vil deltage! Der vil hver gang være 
lidt at spise og drikke, og det sidste kvarter vil vi 
lave en lille afslutning i kirken, hvor jeres forældre 
også er meget velkomne! 
 
Tilmelding skal ske til Ann på mail: 
anss@km.dk og helst inden den 1. marts 2022 
Husk at skrive navn, efternavn og telefonnr. 

Konfirmationerne i Nørre Asmindrup Kirke 
I år håber og tror vi på, at kunne holde konfirma-
tionerne som vi plejer på den første søndag i maj. 
I år er det 1. maj kl. 10.00 og 11.30. 
 
Årets konfirmander er: 
 
Celina Theresa Sofie  Nielsen 
Emilie Lærke  Jensen 
Tobias Storm Jeppesen 
Caroline Inger  Pettersson 
Anna Munk Robson 
Kamille Fenja  Petersen 
Filucha Hannah  Richelsen 
Hjalte Magnus  Mikuta 
Victoria Bülow Larsen 
Julie Balslev Nielsen 
Melvin Hestbæk Atterman Vestergård 
Philippa Stolshøj Pedersen 
Victoria Mønnichsen Peick 
Cecilie Sanggaard Johansen 
 

Konfirmand 
i Nørre Asmindrup 
Kirke 

DEADLINE FOR NÆSTE KIRKEBLAD: 04.04.2022. Redaktion: Michael Hjortsø, e-mail: michjo@medset.dk 
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Ann Skov Sørensen • Tryk: Trundholm Tryk,Vig 

Layout: www.fichogfich.dk (ikke anvarlig for kirkernes egne valg af billeder)
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GUDSTJENESTELISTE  februar | marts | april 2022 
Dato                                                   Egebjerg Kirke                  Nørre Asmindrup Kirke       Vig Kirke 
02. februar     Kyndelmisse (onsdag) 17.00 ENR (*)                                                                  19.00 MKB (*) 
06. februar     sidste s.e.H3K               10.30 ENR                                                                     09.00 ENR 
13. februar     Septuagesima               14.00 JMN (*)                      10.30 ASS                            10.30 MKB 
20. februar     Seksagesima                 10.30 ENR                                                                     10.30 MKB 
27. februar     Fastelavn                    10.00 ENR (*)                      13.00 ASS (*)                         10.30 MKB (*) 
06. marts       1. søndag i fasten          10.30 ENR                                                                     09.00 ENR 
13. marts       2. søndag i fasten          10.30 ENR                         10.30 ASS                            10.30 MKB 
20. marts       3. søndag i fasten          10.30 ASS                                                                     10.30 MKB 
27. marts       Midfaste                                                                10.30 ENR                            10.30 MKB 
03. april          Maria bebudelse            10.30 ENR                                                                     09.00 ENR 
10. april          Palmesøndag                 10.30 ENR                          10.30 ASS                            10.30 MKB 
14. april          Skærtorsdag               10.30 ENR                                                                     17.00 MKB (*) 
15. april          Langfredag                                                          10.30 ASS                            10.30 MKB 
17. apri          Påskedag                    10.30 ENR                          10.30 ASS                            10.30 MKB 
18. april          2. påskedag                  10.30 ENR                                                                     09.00 ENR 
24. april          1. s.e.påske                  10.30 ENR Konfirmation                                               10.30 MKB 
                                                        14.00 ENR Søndagscafé (*)                                             
01. maj          2. s.e.påske                                                           10.00 ASS Konfirmation (*)   10.30 MKB 
                                                                                                 11.30 ASS Konfirmation (*)    
08. maj          3. s.e.påske                  10.30 ENR                                                                     10.30 MKB 
(*) Se omtale under kirkernes sider her i bladet 

 
PRÆSTER: Jens Michael Nissen (JMN) • Ebba Neimann Rasmussen (ENR) 

Ann Skov Sørensen (ASS) • Mette Kvistbo Bjerrum (MKB)   
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KOM OG VÆR MED!  
Se mere på www.himmelskedage.dk


