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Ny pastoratsstruktur for vores sogne og nyt kirkeblad
Biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller har truffet beslutning om en ændring af
pastoratsstrukturen for de tre sogne Vig, Nørre Asmindrup og Egebjerg
Vig og Nørre Asmindrup sogne har i årtier udgjort
ét pastorat med to kirker, to præster og to menighedsråd. Med virkning fra det nye kirkeår videreføres Vig sogn som et selvstændigt pastorat med
egen præst. Den ledige stilling som sognepræst i
Vig sogn er pr. 1. april 2021 besat med sognepræst Mette Kvistbo Bjerrum, som KirKeblADet
iler med at ønske tillykke med embedet og indsættelsen. Vi bringer et portræt af Mette Kvistbo
bjerrum – ligesom hun også pryder forsiden på
dette nummer af KirKeblADet.
Nørre Asmindrup sogn og egebjerg sogn sammenlægges til et nyt to-sogns pastorat med de to
nuværende præster Ann Skov Sørensen og
Jens Michael Nissen som sognepræster. De to
sognes menighedsråd videreføres uændret.
i det ny egebjerg-Nørre Asmindrup Pastorat vil
sognepræsten i egebjerg være kirkebogsførende
og begravelsesmyndighed.

Nyt fælles kirkeblad
Som konsekvens af den beskrevne omlægning har
menighedsrådene i de tre sogne besluttet at videreføre deres respektive kirkeblade som ét fælles
kirkeblad og dermed genoplive en tradition fra
flere år tilbage. Dette kirkeblad er den første
udgave af det ny, fælles kirkeblad. Menighedsråd
og redaktion håber, at bladet falder i vores menigheders smag. Vi vil søge at bringe godt og
interessant nyt om alle aspekter af kirkelivet såvel
lokalt som i en større sammenhæng. bladet har
12 sider og vil udkomme fire gange årligt, hhv.
den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar.

De kommende helligdage

ikke desto mindre er de begge vigtige pejlemærker
i kirkelivet, så KirKeblADet har bedt den ny
sognepræst i Vig, Mette Kvistbo bjerrum om at
guide os til forståelsen af disse begivenheder:

Kristi himmelfart
i kirken fejrer vi ved Kristi himmelfart, at Jesus
steg til himmels 40 dage efter sin opstandelse.
Vi nøjes altså ikke med at fejre, at Jesus kom til
jorden julenat, men vi fejrer også, at han forlod
jorden igen efter opstandelsen. Det kan lyde som
noget mærkeligt noget at fejre, men Jesu himmelfart er ikke blot afslutningen på Jesu jordiske liv,
det er samtidig begyndelsen på noget nyt.
For da Jesus steg til himmels, forsvandt han ikke
bare for disciplene – eller for os. tværtimod kan
man sige, at Jesus ved at stige til himmels, kommer
helt tæt på os alle, fordi himlen ikke kun er ét
bestemt sted. Så ved Kristi himmelfart bliver
Jesus, i kraft af sin forsvinden, nærværende
– alle steder og til alle tider.

Pinse
Ordet pinse kommer af det græske pentekoste og
betyder 50. Det henviser til, at pinsen falder 50
dage efter påske. i pinsen fejrer vi, at Helligånden
kom til verden og skabte tro, håb og fællesskab
blandt mennesker. Gud var igen til stede i verden
– gennem sin ånd. Da disciplene havde fået Guds
ånd, kunne de pludselig tale og forstå alle sprog,
og de blev sendt ud i verden for at fortælle om
Jesus. Det blev begyndelsen på det kristne fællesskab og de første kristne menigheder. Det er derfor pinsen ofte kaldes for kirkens fødselsdag –
og den er værd at fejre, hvorfor vi i kirken bruger
hele to dage på det – pinsedag og 2. pinsedag.

to vigtige begivenheder i kirkekalenderen står for
døren allerede her i maj måned: Kristi Himmelfart
og Pinse. De to mærkedage har altid været lidt
mindre håndgribelige for de fleste end f.eks.
betydningen af jul og påske.
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Corona sætter tydeligt aftryk i kirkestatistikken for 2020
Et år med aflyste eller udskudte dåb og bryllupper præger kirkestatistikken for 2020. Især
har langt færre forældre fået deres barn døbt, hvilket kan blive et problem på længere sigt!
n Af: Andreas Lindbjerg Nielsen, folkekirken.dk og Sara Nørholm, Folkekirkens uddannelses- og videncenter

Videnscenterleder: Det kræver handling

Kirkestatistikken for 2020, hvor Folkekirkens
Uddannelses- og Videnscenter bearbejder tal fra
Danmarks Statistik, er netop udgivet. ikke overraskende bærer tallene synligt præg af et år med
corona – og særligt aflyste eller udskudte barnedåb og bryllupper. i 2020 blev der på landsplan
døbt 33.900 mennesker i Folkekirken.
Det er 6.733 færre end i 2019, hvor 40.633 blev
døbt. langt størstedelen af de døbte er spædbørn,
så det samlede dåbstal afhænger altid af, hvor
stor årgangen af nyfødte er i det pågældende år.
Men fødselsårgangen fra 2019 var af nogenlunde
samme størrelse som året forinden. Det vil sige,
at en stor del af det markante fald kan tilskrives
corona-krisen og nedlukningen af samfundet.
Det mener Henrik Reintoft Christensen, som er
lektor i religionssociologi og leder af Center for
Samtidsreligion, og fortsætter:
– Krisen har sat begrænsninger for at mødes.
Og selvom man jo faktisk har haft gode muligheder for at få sit barn døbt, så har en del alligevel
valgt at lade være. Det kunne godt tyde på, at
selve festen – eller dét at have familie og venner
samlet om barnet på dagen – betyder meget for
folk. Sådan ved vi, at det forholder sig med både
konfirmation og bryllup, hvor mange ser dagen
som ét langt ritual, som altså ikke kun er begrænset til den kirkelige handling. Med de tal, vi ser for
dåb i år, kunne det tyde på, at det samme gælder
barne-dåben. Men hvor vielser nemmere kan
udsættes til året efter, er der måske færre, der
vælger at få deres barn døbt, efter det er fyldt 1 år.

Det faldende dåbstal vækker bekymring hos leder
af Videnscenteret Birgitte Graakjær Hjort.
– Det er uden sammenligning det vigtigste ved
årets kirkestatistik, fordi dåben risikerer at miste
sin karakter som det naturlige valg for nybagte
forældre. Hvis det for eksempel er forældrenes
første barn, som ikke bliver døbt på grund af nedlukningen, så er der sandsynlighed for, at barn
nummer to og tre heller ikke bliver døbt. Det er
ofte til- eller fravalget af dåb ved første barn, der
har betydning for valget ved de andre søskende.
For at undgå sådan en dominoeffekt kræver det
direkte handling fra folkekirken, mener birgitte
Graakjær Hjort.
– Vi kan håbe, at der blot er tale om udskudte
dåb, men vi kan ikke sætte os ned med hænderne
i skødet og regne med det. Derfor bliver vi som
folkekirke nødt til at handle på det, siger birgitte
Graakjær Hjort og nævner en dåbskampagne som
et oplagt tiltag, ligesom kirkerne kan arbejde med
at gøre dåben af et-tre-årige mere tilgængelig.

Danskerne og Folkekirken
Fra årets undersøgelse kan fremhæves tilliden til
Folkekirken og dens forankring i lokalsamfundet:
68% har meget stor tillid eller ret stor tillid til
Folkekirken – og kun 5% har slet ingen tillid til
Folkekirken. På spørgsmålet til respondenterne
om, hvilken rolle Folkekirken spiller i deres lokalområde, svarer 50%, at den spiller en positiv eller
lidt positiv rolle – og kun 2% oplever, at
Folkekirken spiller en negativ eller lidt negativ
rolle. Folkekirken opleves altså som en troværdig
organisation, der bidrager til livet i lokalsamfundet.
n Se detaljer om kirkestatistikken på: www.fkuv.dk/
videnscenteret/kirkestatistik
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Sådan oplever filmanmelderen “Gudstjenesten”
Det Gamle Testamente står uforløst

Maria Månson, tv-vært på DR og
filmanmelder igennem mange år
Folkekirken.dk har sendt filmanmelder Maria
Månson i kirke for at opleve en traditionel
søndagsgudstjeneste – højmessen. Hvad sker der,
hvis man ser gudstjenesten med et filmisk blik?
KirKebLAdet bringer herunder uddrag af
Maria Månsons anmeldelse:
”Når man anmelder film, så er anslaget rigtig
vigtigt. Det er her, man kan præsentere karaktererne og anslå temaet. i kirken, som jeg besøger
denne søndag, er der et meget fint og rørende
anslag. Der er barnedåb, og dåbsbarnet bliver
båret op ad kirkegulvet af en sine søskende, mens
orglet spiller indgangsmusikken til gudstjenesten –
præludiet. Det er højtideligt, og næsten så tårerne
presser sig på.

Kadencen falder
efter det smukke anslag falder kadencen brat.
Kirketjeneren læser indgangsbønnen op fra et
lamineret A4-ark, og det virker lidt som om, det
bare skal overstås. Det punkterer den fine stemning, som netop er blevet sat. efter en salme gør
præsten sin entré og hilser menigheden velkommen.
Hun forklarer på pædagogisk vis, hvad der skal
ske, og det fungerer godt i forhold til at mindske
afstanden ned til os på kirkebænkene.
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Vi synger endnu en salme, men der er ikke mange,
der synger med. Og sådan er det faktisk med de
fleste af salmerne, enten kender folk dem ikke,
eller også er de for svære at synge med på, fordi
de ligger i et ret højt toneleje. Så på det punkt er
det godt, der er et kirkekor, og de synger smukt.
Præsten læser op fra biblen. Hun er god til at
læse op og har en fin diktion, så ordene står tydeligt frem. Men indholdsmæssigt kræver teksten
fra Det Gamle testamente måske en nutidig kontekst. ikke fordi det skal blive overforklarende og
overpædagogisk, men selvom jeg tror på hende i
øjeblikket, så har jeg glemt det hele igen, så snart
hun er færdig. Der mangler simpelthen noget, der
kan forankre så gammel en tekst til dagen i dag.
Gøre den relevant, for det er jeg sikker på, at
man kan. Monologer på film kan være fantastiske,
hvis de vel at mærke har relevans for handlingen i
den store dramaturgi. Hvad Det Gamle testamente
jo i den grad har. Og der hænger den desværre
lidt uforløst og svæver i luften.

Dåben bryder dramaturgien
Jeg kan godt lide trosbekendelsen og den genkendelse, den vækker i mig. Folk brummer da også
med, så her mærker man rent faktisk, at menigheden er aktive deltagere. Så er det tid til dåben,
som på en måde bryder lidt med dramaturgien.
Og her bliver det på en måde for stift og højtideligt på den ikke-nærværende måde, noget som
tydeligvis smitter af på dåbsforældrene. De virker
meget nervøse. Hvilket er helt forståeligt, det er
en stor dag, og de har truffet et valg om at indvie
deres barn i den kristne tro.

Intensitetskurven topper: Prædiken
Vi synger salmen “Alle mine kilder”, som jeg
holder meget af, så jeg synger selvfølgelig med
– undtagen på de høje toner.
Dagens evangelielæsning er Jesus ved brønden,
og dernæst er det tid til prædikenen. Det er efter
min mening højdepunktet i hele gudstjenesten.
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Og selvom præsten læser op fra sine papirer, så
får hun både perspektiveret til nutiden, og sætter
dåben i en fin ramme (’det starter med tre skvæt
vand, så bliver det tre skovlfulde jord’).
Det er i prædikenen, at præsterne viser deres
personlighed og passion, og alt det, de læser ind i
verden. Det, de vil have, vi tager med os.
Dér, synes jeg, at læsningernes berettigelse ligger,
netop fordi det er en læsning. teksterne kan ikke
stå alene, så mister de deres betydning. Præstens
job er at give os den betydning. Og så kan vi tage
det med, som vi kan bruge. Det er en af højmessens omdrejningspunkter i min optik.
Hvis man skal forsøge at presse en dramaturgisk
model ned over det samlede forløb, så er det ret
tidligt, at spændingen og intensiteten topper.
Det er cirka halvvejs, hvor det i film ofte vil ligge
hen mod slutningen for at holde spændingen og
nysgerrigheden oppe.

Nadver og afslutning
Der er mange, der deltager i nadveren. Også mange
unge mennesker, sikkert kommende konfirmander.
Det er rigtig fint. Vi synger “Hosianna i det høje”,
og alle stemmer i til Fadervor. Skønt. Når præsten
løfter sine arme og lyser velsignelsen (”Herren
velsigne dig og bevare dig…”), kan hun rigtig give
den gas. Der bliver hun virkelig mediet.
til sidst læser kirketjeneren udgangsordene op –
igen fra det laminerede papir – og familien går ud
sammen, som de kom ind.

Den samlede oplevelse
Det er en rigtig fin gudstjeneste. Men der ligger et
kolossalt ansvar på præsten, kaptajnen. Her synes
jeg personligt, det fungerer bedst, når han eller
hun er meget indlevende og vil det mere. Det gør
det mindre stift og er med til at mindske afstanden mellem præst og menighed. Jeg går selv ind
for at bevare en stor del af gudstjenesten, som
den er. Men der er mange knapper, man med fordel kan skrue på. F.eks.ved at sætte de allerældste
tekster ind i en ny forståelsesramme. Hjælpe folk
til at afkode dem, enten ved at se kritisk på dem
eller lave nogle sjove eller skæve læsninger.
Maria Månson

PÅ KIRKEVISIT – ud i den store verden
Basilikaen Notre Dame de la Paix er en katolsk kirke, beliggende i den afrikanske stat
Elfenbenskystens administrative hovedstad, Yamossoukro
den blev opført i perioden 1985-1989 på initiativ af elfenbenskystens
landsfader og første præsident Houphouët-Boigny, som var præsident i
33 år og som selv var født i Yamossoukro. basilikaen er tegnet af den
libanesiske arkitekt Pierre Fakhoury med tydelig inspiration fra Peterskirken i rom. Notre Dame de la Paix anses for at være verdens største,
kristne kirkebygning, større end Peterskirken med et grundareal på ca.
30.000 m2 med plads til 18.000 kirkegængere og en højde på 158 meter.
Kuplens spændvidde er mere end dobbelt så stor som Peterskirkens
kuppel. basilikaen kostede (mindst) 250 mio. euro at opføre, et beløb
som vakte nogen international forargelse som en urimelig stor udgift
for et i øvrigt fattigt udviklingsland. den daværende katolske pave
Johannes Paul ii accepterede da også først efter nogen tøven at indvie
kirken – hvilket dog skete i 1990.

erik Cleves Kristensen at https://flickr.com/
photos/ 44504567@N00/32579905054

DEADLINE for næste kirkeblad: 01.07.2021 – redaktion: Michael Hjortsø. e-mail: michjo@medset.dk
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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
Graver:
lars Odgaard rasmussen
tlf. 59 31 58 04
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
Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
e-mail: dhj@km.dk
MENIGHEDSRÅDSMØDER
foregår nu i formiddagstimerne i
Vig præstegårds konfirmandstue.
Alle er velkomne.
Kommende mødedatoer:
Onsdag 19. maj kl. 09.30
Onsdag 23. juni kl. 09.30
Der er ikke menighedsrådsmøde i
juli 2021.
MobilePay til Vig Kirke:
bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 46503
tak for hver eneste bidrag.
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Nyt fra menighedsrådet
Dette er det første nr. af KirKeblADet, hvor de tre gamle sogne igen
er fælles om et kirkeblad. Det har ikke været forbundet med vanskeligheder at genoprette samarbejdet. i menighedsrådet sidder vi med
overvejelser omkring distributionen af bladet i Vig Sogn. Vi oplever
tit at den fysiske uddeling ikke er tilfredsstillende. Kunne vi nøjes
med at lægge bladet på nettet? Sende det som e-mail? Fremlægge
eksemplarer i våbenhuset, biblioteket – og andre steder i byen –
hvor man selv kan tage bladet med hjem?
Denne skrivelse er fra dagen efter vi fik Folketingets beslutning om
en langsigtet plan for genåbning af Danmark. Den gav ikke mulighed
for ændring af bestemmelserne angående den almindelige kirkegang
umiddelbart. Så vores nye præst Mette Kvistbo Bjerrum må blive
indsat med en meget lille skare. Vores muligheder for at overvære
hendes tilstedeværelse i kirken bliver dog større ved, at Vig Kirke
fremover vil få en gudstjeneste hver søndag. Mette skal dog også
have en frisøndag ind imellem og gudstjenesterne vil så blive afholdt
af Michael Nissen, egebjerg.
i menighedsrådet har vi på det sidste oplevet en sag som heldigvis ikke er en hverdagsoplevelse. Uoverensstemmelser mellem
efterladte i forbindelse med gravsted. Så husk:
”Min sidste vilje” – skal være på skrift!
i det sidste nummer af KirKeblADet omtalte jeg vores arbejde med
renovering af præstegården. Der er nu næsten gået et år fra vi startede med de første samtaler med stiftets arkitekt om indretning af
præstegård som bolig efter de nuværende regler. Samtidig skulle der
også være plads til officielle lokaler til præstekontor og et mødelokale
til konfirmandundervisning, torsdagstræf og lign.
Vi må dog indrømme, at vi desværre ikke er kommet dertil, så vores
nye præst kan få en dato for en mulig indflytning. Mette og familie
glæder sig meget til at komme til Odsherred – men i første omgang
er det kun Mette der flytter ind i vores ”gamle” præstesekretærkontor.
Formand Poul erik Pedersen

Mette og Poul Erik
Bjerrum på besøg i
præstegårdshaven
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Velkommen til vores ny sognepræst
Den 1. april 2021 er Mette Kvistbo Bjerrum indsat som ny sognepræst i Vig Kirke.
Mette skriver i sin hilsen til menigheden:
”Mit navn er Mette Kvistbo Bjerrum. Jeg er 48 år gammel
og uddannet teolog fra Københavns Universitet i januar
2020. Efter pastoralseminariet, blev jeg ordineret i
Helsingør Domkirke og ansat som konstitueret sognepræst i Mørdrup Kirke i Espergærde.
Det er med stor glæde og forventning, at jeg påbegynder
mit virke som sognepræst i Vig. Jeg ser frem til at blive
en del af det fællesskab og den lokale forankring, der
kendetegner kirkens virke her. Til stillingen som sognepræst i Vig er der knyttet en særlig forpligtelse i forbindelse med initiativet “Kirken i sommerlandet”, der er et
nyt tiltag, som skal medvirke til at åbne nye veje for
kirkelivet i Odsherred Provsti. Det bliver interessant, og
jeg glæder mig til at stifte nærmere bekendtskab med det
skønne Odsherred, der har haft og stadig har en stærk
tiltrækningskraft på mange.
Privat bor jeg, indtil præstegården er færdigrenoveret, i
København sammen med min mand, Poul Erik, der
arbejder som flyveleder i Kastrup Lufthavn. Sammen
har vi to store børn, Rasmus der studerer, og Emma der
blev student i 2020 og som nu har sabbatår.
Selv har jeg en del forskelligartet erfaring med i bagagen.
Jeg har for eksempel fløjet som stewardesse, boet i Paris
et par år med min familie, taget en læreruddannelse og
arbejdet som naturfagslærer i Københavns Kommune.
Min interesse for teologien blev for alvor vakt i 2010,
hvor jeg begyndte at læse teologi på “Åbent Universitet”,
mens jeg passede mit arbejde som folkeskolelærer.
Efterhånden måtte jeg dog sande, at teologien havde
fået et sådant tag i mig, og at det var noget, jeg bare var
nødt til at beskæftige mig mere med. Til sidst tog jeg
springet, sagde mit job op og begyndte at læse på fuld
tid. Det har jeg ikke et sekund fortrudt. Studiet har været
enormt spændende, udfordrende og utroligt berigende,
og præsteembedet er noget af det mest meningsfulde, jeg
kan forestille mig.

Tak for indsatsen til vores vikar
Vores vikarpræst siden 1. nov. sidste år – Karin
Wandall – er pr. 31. marts næsten færdig med sit
vikariat. På Menighedsrådets vegne vil jeg gerne
takke Karin for en flot indsats i den periode, hvor
hun har været hos os.
En hilsen til konfirmanderne fra Karin:
"der er længe til konfirmationerne i september,
men snart er det heldigvis forår. Jeg konfirmerer
jer, da jeg jo har stået for forberedelsen. der er
tre gudstjenester; lørdag 4. september og to
gudstjenester søndag 5. sept. Alt godt. Karin”.

Goddag og Farvel
i forbindelse med omlægningen af Pastoratet
Vig/Nr. Asmindrup til egebjerg/Nr. Asmindrup er
der sket en naturlig omlægning af præsternes
kirkebetjening. Vi siger derfor velkommen til
Michael Nissen, der vil stå for nogle gudstjenester
i Vig Kirke (ca. en gang om måneden).
Vi kender jo Michael fra intenst arbejde med
Sorggrupper og på plejehjemmet baeshøjgård.
Vi glæder os til mere og nærmere samarbejde.

Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle være sognepræst i Vig og ser frem til at hilse på jer alle!”

Vores kære præst Ann Skov Sørensen blev jo
ansat i det tidligere Pastorat og derfor var Vig
Menighedsråd med til ansættelsen for snart 6 år
siden. enig indstilling og ansættelsen af Ann har
været til stor glæde for menigheden i Vig. Nu må
vi så sige tak til Ann for indsatsen i Vig Sogn.
Men samtidig ved, vi at du – som tilflytter fra den
”store verden” – er faldet godt til i Odsherred.

Mette Kvistbo bjerrum

Formand Poul erik Pedersen
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EGEBJERG

www.egebjergkirke.dk
Sognepræst:
Jens Michael Nissen
egebjerg Præstegård,
Ved Kirken 6, egebjerg,
4500 Nykøbing Sjælland
tlf. 59 32 81 99
e-mail: jmn@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

Nyt fra menighedsrådet
Dette er så første udgave af det nye kirkeblad efter pastoratomdannelsen, der trådte i kraft 1. søndag i advent. Vi har haft gode møder
om KirKeblADet med både Vig- og Nørre Asmindrup menighedsråd,
og her er vi så blevet enige om, at KirKeblADet fremover skal være
fælles. Det samarbejde glæder vi os til.
Derudover har vi jo et særligt samarbejde med Nørre Asmindrup
efter at vi sammen med dem danner et såkaldt ”2-sogns pastorat”.
Vi holdt i februar det første møde, selvfølgelig digitalt i disse coronatider. Der var god og hjertelig stemning, der lover godt for det
kommende samarbejde. Vi er jo stadig 2 selvstændige sogne, men
ud over at vi skal deles om vores præster og samarbejde om kirkeblad, så ser vi også muligheden for at lave fælles arrangementer.
Det skal nok blive godt. Ud over det er Michael vores præst, nu også
25% præst i Vig sogn.
Nu venter foråret – og forhåbentlig kan vi se en ende på coronapandemien og de restriktioner, der gælder for vore fællesskaber.
ikke mindst glæder vi os til, at vi igen kan møde fuldtallige op til
almindelige gudstjenester med orgelspil og fælles salmesang.
Formand Per Kragh

4. maj

Menighedsrådsmøder:
Se www.egebjergkirke.dk

markerer vi Danmarks befrielse
Vi mødes kl.16.00 ved vores frihedskæmpergrave, hvor vi holder en kort
mindehøjtidelighed. Hjemmeværnet
medvirker og Palle Ankerstjerne
deltager med sækkepibe.

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.

Fortællinger på kirkegården torsdag 3. juni kl. 19.00
ethvert menneske er en historie… Derfor vil vi gå en tur på vores
kirkegård sammen med Ib Larsen, som har en stor lokalhistorisk
viden. i fællesskab vil vi sammen med ham tale og fortælle, og på
den måde genoplive nogle af dem, der har levet og boet i vores
sogn. efter vores vandring drikker vi et glas vin mm., og har man
mod på det, afslutter vi med en aftensang i kirketårnet eller på
kirkegården. Vi mødes kl.19.00 ved kirkegårdslågen og alle store og
små er velkomne.
Af hensyn til antal er der tilmelding til vores gravermedhjælper
Yvonne Vejbæk senest 2 dage inden. Mobil 21 45 89 56.
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Nu må det være!!
Reception i Egebjerg forsamlingshus
søndag den 20. juni kl. 12.00
Vi fejrer, at Yvonne Vejbæk, vores søde gravermedhjælper og ildsjæl, har været ansat ved vores
kirke ikke 25 år, men nu i 26 år og lidt til.
Vi håber i den grad, at covid-19 reglerne på det
givne tidspunkt tillader, at vi samles i stort antal.
Det fortjener hun om nogen!
Af hensyn til indkøb, traktement mm. er der
tilmelding til Käthe bille Jensen senest 13. juni.
tlf. 23 67 69 55 (helst mellem 16.00-18.00) eller
send en e-mail: abildore@c.dk

Forrygende sommerkoncert med Duoen Singh & Goldschmidt
Singh & Goldschmidt har mange forskellige
traditioner med sig, og når man rører i dén musikalske smeltedigel med talent og kærlighed, bliver
resultatet smukt og helt specielt. De komponerer
og arrangerer det meste af musikken selv. Henrik
Goldschmidt nærer stor kærlighed til den traditionelle, jødiske klezmer, og musikken tager langt
hen ad vejen afsæt netop i klezmertraditionen.

Torsdag 8. juli kl. 19.30 | Gratis entré
Duoen Anders Singh Vesterdahl og Henrik Goldschmidt giver koncert i egebjerg kirke. Duoen er
ganske enestående i dansk musikliv.
repertoiret er jødisk- og arabisk musik og egne
kompositioner sammen med klassiske værker af
bl.a. Carl Nielsen, balkan-musik og danske sange.

Anders Singh Vesterdahl har indiske rødder og en
solid fundering i balkan- og sigøjnermusikken og
bidrager med et særlig, verdensmusikalsk islæt.
Musikken er rytmisk, melodiøs og forunderligt
rørende. Den taler til hjertet i lange improvisationer og jiddiske sange, og den gør det vanskeligt
at holde fødderne i ro i de glade, udadvendte
dansenumre. Man bliver musikalsk forført og forlader koncerten med perlerækker af toner i øret,
indhyllet i en duft af balkan, Orienten og Østeuropa.

I skole i den ”Stråtækte”
Siden begyndelsen af januar har vi haft den
glæde, at 1. og 2. klasse fra egebjerg Skole
grundet coronaregler – bruger konfirmandstuen til
deres daglige skolegang. På billedet kan man se,
hvor travlt de har med at læse.
Se elevernes interview på www.egebjergkirke.dk
under Det SKer/aktiviteter
KirKeblADet Nr. 2 | EGEBJERG | MAJ/JUNi/JUli 2021
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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
e-mail: anss@km.dk
Graver:
Nadja Petersen
tlf. 59 36 61 16
e-mail: nras-kgd@pc.dk

Nyt fra menighedsrådet
Arbejdet i menighedsrådet bærer jo mildt sagt præg af den fortsatte
delvise nedlukning af samfundet grundet corona. ikke desto mindre
har vi på nogle af menighedsrådsmøderne (via Zoom), og foreløbigt
på brainstorm-niveau, drøftet mulighederne for, hvordan vi kan
udvikle aktiviteterne i kirkens regi – og også meget gerne i samspil
med resten af sognet – når tiderne engang bliver til det.

Formand:
Jytte Fink
tlf. 21 74 22 30
e-mail: jytte.fink@gmail.com

Derfor er vi hver især i gang med at skitsere vores visioner for, hvorledes vi håber at kunne udvikle kirkens og sognets liv. Dette munder
ud i, at vi først på sommeren vil drøfte og samle vores idéer og visioner.
inden da ville vi imidlertid være rigtig glade for at modtage input fra
resten af menigheden i form af såvel konkrete idéer som overordnede
tanker om, hvorledes kirkens liv kan udvikles, da vi netop vægter
dét at styrke Nørre Asmindrup kirke’s rolle som en aktiv medspiller i
sognet og dermed gøre den nærværende for alle sognets beboere.

Kirkeværge:
Jens bjarne Sandø Jensen
tlf. 23 86 42 41
e-mail: hbpka@adr.dk

idéer og kommentarer kan sendes til formand for menighedsrådet
Jytte Fink på e-mail: jytte.fink@gmail.com. Du kan også ringe på
21 74 22 30.

Præstesekretær:
Doris Hjort Jacobsen
tlf. 23 83 19 55
e-mail: dhj@km.dk
Menighedsrådsmøder:
Onsdag 12.05.2021
Onsdag 09.06.2021
Se omtalen i teksten i artiklen
her på siden.

MobilePay til
Nørre Asmindrup Kirke:
bidrag til indsamlinger eller
meninghedsplejen til: 15876
tak for hver eneste bidrag.
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Dine idéer og tanker tæller

Vi arbejder i menighedsrådet også på at få lanceret både en ny og
mere tidssvarende hjemmeside og en Facebook-side for kirken.
begge dele er endnu på udviklingsstadiet, men vi vil selvfølgelig
komme med nyt om disse tiltag i næste udgave af KirKeblADet,
hvor såvel hjemmeside som Facebook-side forhåbentlig også vil
være i funktion.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne har
siden det nye menighedsråd
tiltrådte fundet sted virtuelt på
Zoom, hvilket alt desværre
tyder på at de vil gøre et godt
stykke tid endnu.
Da menighedsrådsmøderne jo
er offentligt tilgængelige, kan
man ved henvendelse på mail
til menighedsrådets formand:
jytte.fink@gmail.com
modtage et link til overværelse
af møderne via Zoom.
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Datoerne for de to næstkommende menighedsrådsmøder er
som følger: 12.05.2021 og
09.06.2021
Vi er fuldt ud klar over, at det
virtuelle mødeformat langt fra
er optimalt, men det er desværre den eneste mulighed vi
har for at tilbyde offentligheden
adgang til overværelse af
menighedsrådsmøderne indenfor rammerne af de i skrivende
stund gældende forsamlingsrestriktioner.

Kaffe og konfirmationer
Tirsdagskaffe begynder igen
Første gang bliver tirsdag 27. april. På tirsdage i
ulige uger er der formiddagskaffe i præstegården
fra kl. 9.30-11. Har du lyst til en hyggelig snak
over en kop kaffe, så mød op og vær med.
Alle er velkomne!
ObS: der er ikke tirsdagskaffe den 20/7 og 3/8.

Konfirmationerne i Nørre Asmindrup Kirke
igen i år er konfirmationerne blevet flyttet til
senere på året på grund af Corona. i år vil de
finde sted 5. september kl. 10.00 og kl. 11.30,
hvor vi håber, at mere normale forhold har
sænket sig over kirkelivet.

KIRKE – KUNST – LANDSKAB 2021
8 natur- og kulturrundture i Odsherred – arrangeret
af Geopark Odsherred, Odsherred Kunstmuseum
og Odsherred Provsti. Oplev kirken i landskabet
samt livet og kunsten i kirken i disse 8 rundture til
alle Odsherreds 16 kirker. Tilmelding via Billetexpressen. Detaljeret program vil blive lagt på
provstiets-, kunstmuseets- og geoparkens hjemmeside samt i papirform på turistkontoret, Odsherred
Kunstmuseum og biblioteker samt i kirkernes
våbenhuse. Museumsinspektør Jesper Seidner
Knudsen, geolog Jakob Walløe Hansen og
provst Karin Bundgaard Nielsen står bag
projektet og vil deltage på alle rundture sammen
med den lokale sognepræst.

Årets konfirmander er:
Gustav Nørgaard Nielsen
Laura Sofie Arnth Vadsager
August Dahl Boesen
Madeline Bella Vest Gaarde
Ruzel Peter Niembra Wrangel
Signe Arnold Bønløkke Nielsen
Nikola Vega Gjesing
Nicole Thornberg Ettinger
Frey Emil Ilsø
Lærke Andrea Thorsøe
Emil Munk Robson
Silke Frederikke Thorsøe
Anna Børve-Jørgensen
Lukas Bedsted Kristensen

lørdag 17.04 kl. 10–12:
Korskirken og Vallekilde Kirke
torsdag 20.05 kl. 19–21: Hørve og Asnæs kirker
torsdag 17.06 kl. 19–21: Odden og lumsås kirker
lørdag 03.07 kl. 07–09:
Anneberg Kirke og Nykøbing Sj. Kirke
torsdag 26.08 kl. 19–21:
Vig Kirke og Grevinge Kirke
lørdag 18.09 kl. 15–17:
Nørre Asmindrup Kirke og egebjerg Kirke
lørdag 16.10 kl. 10–12:
Dragsholm Kirke og Fårevejle Kirke
lørdag 13.11 kl. 15–17:
rørvig Kirke og Højby Kirke
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Gudstjenesteliste | MAJ • JUNI • JULI 2021
29. april
30. april

Nørre Asmindrup Kirke
18.30 (1) Ann Skov Sørensen
egebjerg Kirke
09.00
Mette Kvistbo bjerrum
Vig Kirke
10.30
Mette Kvistbo bjerrum
02. maj
4. søndag efter påske
Vig Kirke
09.00
Ann Skov Sørensen
Nørre Asmindrup Kirke
10.30
Ann Skov Sørensen
09. maj
5. søndag efter påske
Nørre Asmindrup Kirke
09.00
Ann Skov Sørensen
egebjerg Kirke
10.30
Ann Skov Sørensen
Vig Kirke
10.30
Mette Kvistbo bjerrum
13. maj
Kr. Himmelfart
Vig Kirke
09.00
Michael Nissen
Nørre Asmindrup Kirke
10.30
Michael Nissen
16. maj
6. søndag efter påske
egebjerg Kirke
09.00
Michael Nissen
Vig Kirke
10.30
Michael Nissen
23. maj
Pinsedag
Nørre Asmindrup Kirke
10.30
Ann Skov Sørensen
egebjerg Kirke
10.30
Michael Nissen
Vig Kirke
10.30
Mette Kvistbo bjerrum
24. maj
2. pinsedag
Nørre Asmindrup Kirke
09.00
Mette Kvistbo bjerrum
Vig kirke
10.30
Mette Kvistbo bjerrum
30. maj
trinitatis søndag
egebjerg kirke
09.00
Mette Kvistbo bjerrum
Nørre Asmindrup Kirke
10.30
Ann Skov Sørensen
Vig Kirke
10.30
Mette Kvistbo bjerrum
06. juni
1. søndag efter trinitatis Vig Kirke
09.00
Michael Nissen
egebjerg Kirke
10.30
Michael Nissen
13. juni
2. søndag efter trinitatis egebjerg Kirke
09.00
Ann Skov Sørensen
Nørre Asmindrup Kirke
10.30
Ann Skov Sørensen
Vig Kirke
10.30
Mette Kvistbo bjerrum
20. juni
3. søndag efter trinitatis Vig Kirke
09.00
Michael Nissen
egebjerg Kirke
10.30
Michael Nissen
27. juni
4. søndag efter trinitatis Nørre Asmindrup Kirke
09.00
Ann Skov Sørensen
Vig Kirke
10.30
Ann Skov Sørensen
04. juli
5. søndag efter trinitatis egebjerg Kirke
09.00
Ann Skov Sørensen
Nørre Asmindrup Kirke
10.30
Ann Skov Sørensen
Vig Kirke
10.30
Mette Kvistbo bjerrum
11. juli
6. søndag efter trinitatis Nørre Asmindrup Kirke
09.00
Michael Nissen
egebjerg Kirke
10.30
Michael Nissen
Vig Kirke
10.30
Mette Kvistbo bjerrum
18. juli
7. søndag efter trinitatis Vig Kirke
09.00
Michael Nissen
Nørre Asmindrup Kirke
10.30
Michael Nissen
25. juli
8. søndag efter trinitatis egebjerg Kirke
09.00
Mette Kvistbo bjerrum
Vig Kirke
10.30
Mette Kvistbo bjerrum
01. august 9. søndag efter trinitatis Nørre Asmindrup Kirke
09.00
Mette Kvistbo bjerrum
Vig Kirke
10.30
Mette Kvistbo bjerrum
08. august 10. søndag efter trinitatis Nørre Asmindrup Kirke
09.00
Michael Nissen
egebjerg Kirke
10.30
Michael Nissen
Vig Kirke
10.30
Mette Kvistbo bjerrum
(1)
efter gudstjenesten er der menighedsmøde og varme hveder i konfirmandstuen

V

St. bededagsaften
St. bededag
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