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Hot mode og lidt om præstekjolen…
Tilbage i 1500- og 1600 tallet var præstekjolen en almindelig dragt. Det var en dragt
man bar som tegn på, at man var lærd og embedsmand. Siden er moden skiftet meget.
Men præsterne har beholdt den sorte kjole.
Præstekjolen består af en sort, fodlang dragt med tilhørende hvid pibekrave og hvide poignetter, der er en
slags manchetter. Den er varm at bære om sommeren
og det har den ikke mindst været i år!!
De hvide poignetter bliver hurtigt beskidte. Hver gang
de skal vaskes, skal de fjernes og bagefter sys på igen.
Det er besværligt, hvis man ikke kan finde ud af at sy
og hele tiden må overtale konen til at gøre det.
Jeg er så heldig, at min kone, Katrine, gerne gør det.

Pibekraven tåler ikke regnvejr. Så klasker den sammen
og ligner et lommetørklæde, der er blevet pudset næse i.
Rundt om i landet, sidder der derfor pibekoner, der
renser præstekraverne og stiver dem. Der er ikke
mange af dem, men i mange år har vi været så heldige
at have en utrolig rar og dygtig dame i Nykøbing Sj.
(nu over 90 år) som har vasket og stivet kraverne for
os præster her i Odsherred.

Hvis man ikke ved, hvilken uddannelse man skal gå i
gang med, kunne man derfor overveje at blive pibekone m/k. Præstekjolen koster omkring 20.000 kr.
Førhen betalte præsterne selv for deres kjole.
I dag betaler Kirkeministeriet. Hver præst får en
skræddersyet kjole og har lov til at få den fornyet hvert
8 år. Den er lavet af 100 % uld og skal sys i godkendte
materialer og efter forskrifter fra Kirkeministeriet.
Biskoppernes ornat er dog af silke med fløjlsmave,
mens Københavns biskop og kongelig konfessionarius
har ornat udelukkende af sort velour (fløjl).
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Doktorer i teologi, der er præsteviede, bærer præstekjole med såkaldt fløjlsmave (velour på forstykke og
vinge) som tegn på deres akademiske værdighed.
I dag bæres præstekjolen med pibekrave kun af præster
i Danmark, Færøerne og enkelte steder i Nordtyskland.

Mærkeligt at man i grunden synes det, når sorte dameunderbenklæder og sorte bh’er aldrig bliver beskyldt
for at være kedsommeligt. Sort indeholder mange
farver. Det er som om trinitatistidens grønne farve,
påskens hvide og gule farver, pinsens blodrøde farve
og advents- og fastetidens lilla farve, er løbet sammen i
præstekjolens sorte farve. Nogle præster synes, at den
er usexet. Kirkegængerne kan ikke se deres flotte figur
i den lange sorte kjole. Men meningen med at bære
præstekjolen er blandt andet at skjule den personlige
fremtoning til fordel for præstens funktion.

Det bliver sagt, at sort er en trist farve

Jeg må sige, at jeg er glad for min præstekjole og synes
den er smuk og minder mig om, at jeg står i en bestemt
tradition og tjeneste. Faktisk er jeg
stolt over at bære den. Den er
synes jeg, stadig hot mode.
Se gudstjenestelisten på bagsiden af dette blad. Så ved du
hvornår du kan se den ”live”.
Michael Nissen, Sognepræst

En efterårssalme:

Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.
Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.

Her mellem modenhed og død,
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.

Lars Busk Sørensen 1990

Udendørs høstgudstjeneste,
kirkefrokost og børnekor
Søndag 9. september kl.10.00

Vi fejrer at årets høst trods den tørre sommer nu er kommet i
hus og lade. Høstgudstjenesten (hvis vejret er til det) holder vi i
år ude på plænen foran kirken. Vores fine lille børnekor deltager.
Efter gudstjenesten er der ”høstfest” med spisning og køretur i
hestevogn. Vi håber på godt vejr. Tag børn og børnebørn med
og evt. også lidt afgrøder vi kan vise frem.

Orienteringsmøde og
VALG til Menighedsrådet:

Orienteringsmødet finder sted i konfirmandstuen, hvor der vil
blive orienteret om menighedsrådets arbejde de sidste 2 år.
Dernæst opstilles en liste med kandidater til det kommende
menighedsråd. Mød talrigt op! (Læs mere på side 6).

18. september kl.19.30
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Allehelgen
gudstjeneste
søndag den
4. november
kl.16.00

Korandagt med Egebjergkoret

Som en del af Odsherred Kirkemusikfestival 2018 bidrager Egebjerg Kirke
atter sammen med Egebjergkoret. Vi vil denne aften glædes over korets
smukke sang. Korkoncerten afsluttes med en kort andagt.

Torsdag 11. oktober Kl. 19.30

Sang skaber glæde

Derfor holder vi endnu en sangaften i konfirmandstuen. Vi synger som
sædvanlig af “karsken bælg” af højskolesangbogen, salmebogen eller frit
efter hvad vi synes. Det er hyggeligt og sang skaber som bekendt glæde og
fællesskab. Kom og vær med.

Tirsdag 23. oktober kl.19.00

Litteraturfestival for børn

I den anledning inviteres 0. – 3. klasse på Egebjerg Skole til en
spændende fortælling i Egebjerg Kirke.

5. til 9. november 2018

Søndagscafé

Per Kragh (vores menighedsrådsformand og nu også byrådsmedlem)
fortæller om sine 40 år i “Politiets Tjeneste”. Eftermiddagen indledes med
en kort gudstjeneste. Alle er meget velkomne.

18. november kl.14.00

Som sognepræst støder man
undertiden på den forestilling,
at Allehelgen-gudstjenesten
kun er for dem, der har mistet
siden november sidste år.
Det er ikke rigtigt, for sorg
kan man ikke sætte tid på.
I gudstjenesten mindes vi
hver især og i fælleskab dem
vi savner og har mistet og
læser navnene på dem der er
blevet begravet / bisat fra
vores kirke i det forgangne år.

Kendte citater
fra Bibelen

Det er som en dråbe i
havet
At skille fårene fra
bukkene

At danse om guldkalven

Han kom i den elvte time
Hellere fattig og rask
end rig og syg
Lad de døde begrave
de døde
Give er saligere
end at tage

https://www.udvalgte-ordsprog.dk/
citater-fra-bibelen-bibelske-citater.htm
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Det kan lyde paradoksalt at sige,
at man fejrer allehelgen. For hvad
er der at fejre ved døden?

Allehelgen og Halloween

Allehelgen fejres første søndag i november. Her mindes man de døde, både dem, som vi for nyligt har mistet, men også kristne gennem tiderne, som har vidnet
om deres kristne tro.

Allehelgen har rødder tilbage til middelalderen. For
den protestantiske kirke er højtiden også præget af, at
Luther allehelgensaften den 31. oktober 1517 slog sine
teser mod den katolske kirke op på kirkedøren i
Wittenberg. Derfor regner man den 31. oktober som
jubilæumsdagen for reformationen. Halloween, som
også fejres den 31. oktober, er den amerikanske udgave
af allehelgen, og det er fejringen af halloween, der har
bragt traditionen med uhygge, udklædning og græskar
til Danmark.
Halloween har oprindeligt rødder i en gammel keltisk
skik ved navn Samhain fra 8-900 før Kristus. Der er
tale om en slags nytårsfest, hvor kelterne omkring den
31. okt. fejrede enden på det lyse halvår og begyndelsen på vinteren. På denne sidste dag i året mente man,
at portene til dødsriget stod åbne, og at de afdødes
sjæle steg op af graven for at bevæge sig til dødsriget.

Allehelgen og Halloween

Derfor satte man mad ud på gravene for at sikre, at de
døde havde det godt og ikke ville tage varigt ophold på
jorden. Ved mødet med kristendommen blev den
oprindeligt keltiske fest forsøgt smeltet sammen med
de kristnes allehelgensfejring (det engelske ord halloween er en sammentrækning af "All Hallows' Eve" på
dansk allehelgensaften). Det religiøse indhold i halloween er efterhånden helt forsvundet. Nu om dage er
der således langt fra kirkernes allehelgensfejring til den
verdslige halloweenfest med dens uhygge, monstre og
genfærd.

Med oplæsningen følger en tak til Gud for livet med
andre mennesker, og det understreges, at levende og
døde ifølge kristendommen i tid og evighed er forenet i
Kristus. Hele forudsætningen for allehelgen er dog
kristendommens lære om, at døden er overvundet.
Gud har med Jesu opstandelse brudt dødens magt.
Allehelgenfejringen er altså båret af håbet om og troen
på, at man selv som død er levende for Gud. Læs mere
og Quiz: Hvad ved du om allehelgen?

Navneoplæsning i kirken

https://www.kristendom.dk/allehelgen-og-halloween
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(M)enighedsrådet
Kære kirkebladslæser

Så er det igen ved at være tid til menighedsrådsvalg for
Egebjerg Sogn, der afholdes den 13. november for
sogne med 2-årige funktionsperiode.

Tirsdag den 18. september kl. 19.30 holder vi i
konfirmandstuen det såkaldte "Orienteringsmøde",
hvor der vil blive orienteret om valgregler og Menighedsrådets virke de seneste 2 år.

Derudover vil der på mødet blive lavet en såkaldt
"Egebjerg-liste" med navne på personer, der vil være
med til at løfte opgaven de næste 2 år.
Hvis ikke der kommer andre lister, vil denne liste blive
gældende, og der bliver ikke afholdt valg – sådan har
det været de sidste mange år. Alle er velkomne til
mødet.

Jeg kan tilføje, at det nuværende menighedsråd inkl.
stedfortrædere har haft et godt samarbejde i de sidste
2 år. Ved møderne deltager vores gravere Niels og
Yvonne som regel, og det kvalificerer alt arbejdet.
I det hele taget er samarbejdet præst, menighedsråd og
personale forbilledligt – og sådan skulle det gerne
blive ved med at være.
Udover de faste gudstjenester, er der et væld af aktiviteter, der udspringer fra menighedsrådets aktivitetsudvalg. Husk at holde øje med hjemmesiden:
www.egebjergkirke.dk og plakattavlen ved
Dagli'Brugsen.

Og så er der jo nogle helt faste punkter på mødernes
dagsorden – nemlig vedligeholdelse af kirke og præstegård. Det er gamle bygninger, og de skal holdes up to
date. Vel mødt i kirken - og til orienteringsmødet.
Rigtig godt efterår til alle!

Per Kragh, formand
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Per Kragh
Forudsætningen for at vi kan sende dig nyhedsmails er,
at vi har din e-mail adresse. Så klik ind på
www.egebjergkirke.dk og tilmeld din e-mail.
Samtidig vil du også modtage “Egebladet”, som er
Egebjerghalvøens digitale nyhedsbrev.

Send os din e-mailadresse

GDPR – den nye persondataforordning. Vi benytter
udelukkende din e-mail til at fremsende kirkebladet og nyhedsbrev i forbindelse med arrangementer med Egebjerg
Kirke og bliver ikke videregivet. Du kan til enhver tid
afmelde nyhedsbrevet nederst i mailen…

Efter 40 gode år hos Politet, er jeg nu gået på
pension og har fået nyt mobil tlf. nr.:
21 99 77 09.

SØNDAGSCAFÉ
18. november kl.14.00

Per Kragh fortæller om sine 40 år i “Politiets
Tjeneste” i efterårets Søndagscafe, der indledes
med en kort gudstjeneste i Egebjerg Kirke.

Graver Niels Nielsen
vander tørre hække

På grund af den varme sommer og tørke er vi blevet frarådet at klippe hækkene omkring gravstederne.
Vi har, som det ses på billedet, brugt et par uger på at køre vand til alle hækkene på kirkegården.
Dog har vi ikke kunnet rede dem alle. Vi venter til efterår 2019 med nyplantning.
Til den tid kan vi med sikkerhed se, hvor meget der skal plantes på ny.
Visne flerårige planter på gravsteder med vedligeholdelsesaftale skiftes inden november 2018.

Tørke og hække!

Med venlig hilsen
fra graveren, Niels Nielsen

BABYSALMESANG!
Har du lyst til at gå til babysalmesang, skal du kontakte vores kirkesanger Ursula Skou
ursulaskou@gmail.com ; telefon 42540312. Baysalmesangen foregår i Nykøbing Kirke.

Få nyhedsbreve, Kirkebladet og Egebladet online
Kirkebladet bliver ikke længere husstandsomdelt, men
udsendes elektronisk (.pdf) med nyhedsbrev på e-mail.
Gå derfor venligst ind på www.egebjergkirke.dk og tilmeld dig
med din e-mail. Da det er de samme personer, der bør modtage
både Kirkebladet og Egebladet på mail, har vi valgt at samarbejde med udveksling af e-mailadresser. Så modtager du allerede Egebladet, får du nu også Kirkebladet på mail. Udfyld på
bagsiden, hvis du fortsat vil have Kirkebladet med posten.

Hvad er Egebladet?

Egebladet er Egebjerghalvøens digitale nyhedsbrev. Bladet har
i over 4 år sendt nyheder/arrangementer/ideer ud i
lokalområdet en gang om måneden. Egebjerg også har en
facebookgruppe med ca. 900 medl. – og der er som regel
nogen, der har tid, hvis du ønsker svar på et spørgsmål eller
hjælp med et eller andet lokalt. Gruppen hedder "Egebjerg
i Odsherred" og alle er meget velkomne til at være med.
EGEBJERGKIRKE.DK
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GUDSTJENESTER i EGEBJERG KIRKE
Sognepræst Michael Nissen (Vikar: Sognepræst Ida Willert)

09. september 15. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
16. september 16. søndag efter trinitatis
23. september 17. søndag efter trinitatis
30. september 18. søndag efter trinitatis

kl. 10.00 MN

07. oktober
14. oktober
21. oktober
28. oktober

kl. 09.00
kl.10.30
kl.10.00
kl.10.00

19. søndag efter trinitatis
20. søndag efter trinitatis
21. søndag efter trinitatis
28. søndag efter trinitatis

TIL KALENDEREN:
SEPTEMBER
02.09 KL.10.00
GUDSTJENESTE OG INDSKRIVNING AF
KONFIRMANDER
09.09 KL.10.00 HØSTGUDSTJENESTE
18.09 Kl.19.30 ORIENTERINGSMØDE
OKTOBER
11.10 19.30 KORANDAGT MED
EGEBJERG KORET
23.10 Kl.19.00 SANGAFTEN
NOVEMBER
05.11 KL.16.00 ALLEHELGEN
I GUDSTJENESTEN MINDES VI DEM
VI HAR MISTET I SOGNET I DET
FORGANGNE ÅR
09.11 Kl.10.00 FORTÆLLING I KIRKEN
FOR 0 – 3 KLASSE, EGEBJERG SKOLE
18.11 KL.14.00 SØNDAGSCAFÉ
V/ PER KRAGH

Kl. 10.30 MN
kl.10.00 MN
kl.10.00 MN
IW
MN
MN
MN

04. november Allehelgens dag
11. november 24. søndag efter trinitatis
18. november 25. søndag efter trinitatis
Søndagscafé
25. november Sidste søndag i kirkeåret

kl. 16.00 MN
kl. 09.00 IW
kl. 14.00 MN

2. december 1. søndag i advent

kl. 16.00 MN

KONTAKTINFO:

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

kl. 10.00 MN

BESØG:
Besøg på sygehuset:
Kontakt venligst din sognepræst.
Besøg af Præsten:
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 forskellige
arrangementer, så mangler vi
frivillige hjælpere. Du kan kontakte
Yvonne Vejbæk. Mobil 21 45 89 56.

Menighedsrådsformand
Per Kragh
Stokkebjergvej 9, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 21 99 77 09
E-mail: perselv@gmail.com

Ja tak!

Jeg vil stadig gerne have kirkebladet med posten (Skriv TYDELIGT)
Navn
Adresse
Postnr./ By
Ønsker du stadig, at få kirkebladet med posten, så udfyld herover og aflever tilmeldingen i den opstatte kasse i våbenhuset
i Egebjerg Kirke – eller ring og sig det til Michael Nissen 59 32 81 99.

