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Arrangeret ægteskab?
Mød Bertel Haarder
Sommerudflugt

Under kalken i kirken
Egebjerg Sogn | www.egebjergkirke.dk

Hvad er der egentlig galt
med et arrangeret ægteskab?
I mange år har vi talt om problemet med de arrangerede ægteskaber. De er fulgt i kølvandet på den
integration, der har fundet sted her i landet.

Det er nok fordi, jeg stadig har 2 ugifte døtre, at jeg
ved nærmere eftertanke tror, at jeg ville være meget
bedre til at finde en mand til mine døtre, end de selv
er. Det mener jeg, fordi 50 % af indgåede ægteskaber i
dag ender med skilsmisse.

Ærlig talt!

Hver andet frivilligt indgået ægteskab, hvor man selv
har fundet “den eneste ene”, går i opløsning! Det varer
dog kun indtil, man igen finder den “eneste ene” og den
helt store kærlighed, for anden, tredje el. en fjerde gang.

Det siger statistikkerne. Så det passer!

Derfor er et arrangeret ægteskab måske slet ikke så
tosset – i hvert fald ikke set i lyset af skilsmissestatistikken. Jeg kender jo mine døtre fra de var helt små
– og har allerede en vis erfaring med at arrangere på
deres vegne. Det gjorde jeg, f.eks. da jeg arrangerede
deres forhold til Gud, ved at lade dem døbe.

Jeg har allerede arrangeret

Så vigtig en afgørelse kunne jeg aldrig drømme om at
lægge i deres egne hænder. Derfor var dåben noget,
jeg valgte på deres vegne. Uden diskussion!
Og Guds forhold til mine børn, det holder stadig
– og det vil det blive ved med. Dåbens og Guds løfte
står nemlig ikke til at ændre!
I dag vælger forældre stort set alt på deres børns
vegne. I hvert fald indtil de kommer i en vis alder.
F.eks. hvilken skole de skal gå i. At de skal tage cykelhjelm på hovedet. At de skal passe på alt muligt farligt.
Vaske hænder og tørre næse. Passe på skovflåter og
andre væmmelige ting. Og ikke komme for sent hjem!
Alt sammen typisk for curling generationen.

Vi vælger i forvejen for vores børn
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Derfor er det også mærkeligt, at når man kommer til
noget så vigtigt som troens område – ja, så må
børnene selv om det!
Tidligere eksisterede der et ordsprog, der sagde:
”At hvis man ikke får den, man elsker, ja, så må man
elske, den man får”. Men når det er sagt, så tror jeg nu
alligevel ikke, at det vil blive problemløst, at få arrangeret ægteskab på mine døtres vegne.

Det er da underligt!

For det første er jeg temmelig sikker på, at det vil de
ikke med til. Og det vil deres mor heller ikke, det er jeg
helt sikker på.

For det andet skal det her skrevne også tages med et
smil og et gran salt, også selv om der gået voldsom
føleri i kærligheden i dag. Måske fordi vi lever i en tid
med enorm tillid og tiltro til vore egne følelser.

Vi vil ikke længere elske hinanden i længden, bare
fordi Gud siger det – eller fordi vi nu engang er kommet til at love det i vielsesritualet. Altså det med “at
det skal vare helt indtil døden os skiller”. Nej, i dag er
det kun, hvis vi føler, at vi har lyst til det – at vi gør det!
Og det er sjældent ret længe af gangen! De store svulmende følelser, de blanke øjne og den heftige hjertebanken har det med ikke at vare ret længe, og det er
nok den primære årsag til de mange skilsmisser.

Kærlighed, rugbrød og hverdag er nemlig noget der
skal slides med, og det er ikke altid, vi gider.
Det samme kan man sige om vores gudsforhold.
I dag er det os der bestemmer, om vi nu også føler, at
Gud er til. For hvis vi ligesom ikke længere føler det
– ja, så er Gud der nok ikke?

Gud er ikke længere Gud i sig selv – et aksiom, et
udgangspunkt. Nej, det er noget vi afgør.
Altså om Gud er til. Og det er jo absurd. Som om at vi
kan føle, intellektualisere eller tro Gud væk!
At Gud ikke kun “er” og findes i skabelsen – altså er i
alt det vi kan se omkring os – i planter og andet liv.
Men at Gud også har vist sig for os; i den for vores
skyld, korsfæstede og opstandne Kristus. Det er en
virkelighed, vi ikke kan føle og tænke os frem til.
Derfor skal vi have hjælp, og det får vi af Helligånden.
F.eks. er viljen en af Helligåndens gaver. Viljen der gør,
at vi begynder at gå i kirke.

Det med tro og trosliv – har aldrig været nemt!

Jo, ved at vi beslutter os til, at vi vil tro. Ved f.eks. at vi
begynder at gå i kirke – ikke kun juleaften for hyggens
og følelsernes skyld, men oftere. Bare en gang om
ugen, om søndagen. Det er egentligt nok – for her at
lære at elske den Gud, som Evangeliet fortæller – har
åbenbaret sig for os i Kristus.

Det kan være hårdt arbejde at tro, på grund af alle de
forbistrede anfægtelser! Det kan være hårdt arbejde at
tro på den kærlighed, som Gud har åbenbaret for os
igennem Kristus. Derfor kræver tro, ligesom kærligheden gør det – at vi gør en indsats!

Kærligheden kan være hårdt arbejde!

Med Helligåndens hjælp, kan mangt og meget lykkes i
den kommende sommertid. Måske også for dig?
God vind og held og lykke med det!

Hvordan, spørger vi?

Michael Nissen, Sognepræst.
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Under kalken
I katolsk tid var de danske kirker fulde af kalkmalerier
med dramatiske scener. Primært scener fra Kristi liv
og levned, men også med katolske helgener i kamp
mod djævelen i mange skikkelser – til skræk og advarsel
mod vantro. Odsherreds kirker er sande tegneserier
fra tiden omkring år 1400, hvor Isefjordsværkstedet
huserede på egnen. Men ikke i Egebjerg Kirke.
Her må vi nøjes med et enkelt kalkmaleri; hvor Skt.
Kristoffer bærer det lille Jesusbarn på armen over den
fossende flod med springende fisk.

"Bønnen i
Getsemane Have”
fra ca. år 1460
afdækket og overkalket igen i 1924.

Tegneserier fra katolsk tid

Når du sidder i Egebjerg Kirke, kan du ikke lade være
med at betragte det store kalkmaleri i kirkens nederste
venstre del. Dels fordi det er et dominerende og
dramatisk værk, og dels fordi det er kirkens eneste.
Men det er i virkeligheden slet ikke sandt.
For under kalken er Egebjerg Kirke lige så dekoreret
som de andre kirker i herredet. Men efter reformationen
blev kirkerne ryddet for alt det farvestrålende, katolske
pynt, og kalkmalerierne blev malet over med hvid kalk.
Senere har mange kalkmalerier igen set dagens lys
takket være Nationalmuseet, mest til glæde for
turisterne. Men ikke Egebjerg Kirke. Her er kirken
ikke et museum.

Odsherreds mest protestantiske kirke
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Under kalken i Egebjerg Kirke, udspiller sig allehånde
dramaer mellem Gud og djævelen. Særligt loftet mellem
loftsfagene var rigt dekoreret. Det opdagede man i 1924
ved en restaurering af kirken. Kalkmalerierne var dog i
dårlig stand, så i stedet for af lappe på dem blev de igen
kalket over. Og det er vi meget taknemmelige for.
Men se op i loftet næste gang du er i kirken, og drøm dig
ind bag kalken. Her er “Bønnen i Getsemane Have” i det
ene fag. “Bebudelsen” i et andet. Et dramastisk maleri af
Ærkeenglen Grabriel, der peger med sin korsstav på
den knælende Maria. “Korsbæringen” og flere andre.

Under kalken

Egebjerg Kirke udmærker sig derfor med et smukt og
enkelt kirkerum, hvor man i fred og ro kan fordybe sig
uden af blive forstyrret af mere eller mindre vellykkede
tegneserier fra fordums tid. Så prøv noget nyt.
Besøg en protestantisk kirke!

Odsherreds smukkeste kirkerum

Kirneh Adpii

Sommermøde med Bertel Haarder

Reformationen revolutionerede det danske samfund ved sætte mennesket direkte overfor Gud. Konsekvensen var
gennemgribende og gennemsyrer vort samfund den dag i dag. Sommermødet indledes med en kort gudstjeneste og
er vejret smukt – foregår sommermødet med Bertel Haarder i Præstegårdshaven.

SØNDAG DEN 30. JULI MED KL. 14.00 ”DEN VILDE REFORMATION ”

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Sommerudflugt
Søndag den 27. august kl. 08.30

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny bliver Himmel, ny bliver jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

Joh. Johansen

I år går udflugten til Kalundborg, hvor vi begynder dagen med
gudstjeneste i Vor Frue Kirke kl.10.00. Efter gudstjenesten
ser vi Kalundborg Museum, som har flere spændende udstillinger; bl.a. Mad Money II, som handler om det
amerikanske B-17 bombefly, der måtte nødlande på Asnæs
v. Kalundborg den 4. januar 1944. Frokosten indtages på
“Restaurant Edderfuglen” på spidsen af Røsnæshalvøen.
Således veltilpasset oven på frokosten – kører vi til Røsnæs Fyr,
hvor vi drikker vores medbragte kaffe & kage. Pris 200 kr.
Tilmelding til Michael Nissen senest 20 august.
Telefon 59 32 81 99.

Vor Frue Kirke er sognekirken i Vor Frue Sogn og ligger midt i
Kalundborgs gamle bydel kaldet Højbyen. Kirken er opført i
begyndelsen af 1200-tallet, sandsynligvis omkring 1220, af
Ingeborg, der var datter af byens grundlægger Esbern Snare,
og hendes mand Peder Strangesen. Kirken er enestående i
verden: Dens grundplan er et græsk kors, hvor hver af de fire
korsarme afsluttes med et tårn, og det femte tårn rejser sig,
hvilende på fire granitsøjler, over kirkens midtpunkt.
Kirkens borgagtige udseende skyldes ikke, at den har været
led i byens forsvar, men det skal lede tanken hen på
"Det himmelske Jerusalem", hvor Gud og mennesker ifølge
Bibelen ved tidernes ende skal bo sammen. I Middelalderen
forestillede man sig nemlig “Det himmelske Jerusalem” som
en befæstet by med fem tårne.
https://da.wikipedia.org/wiki/Vor_Frue_Kirke_(Kalundborg)

EGEBJERGKIRKE.DK

5

(M)enighedsrådet
Egebjerg Kirke troner på toppen af byen og er et vartegn, der gennem mange hundrede år har vist vejen
– både for vejfarende til Egebjerg og for mange til Gud.
Den er en del af det, der skaber et trygt fællesskab i
lokalsamfundet, ligesom skolen, Dagli’ Brugsen,
Forsamlingshuset, SFO'en, børnehaven – og os andre,
ikke alle nævnt, men ingen glemt. Egebjerg blomstrer
og udvikler sig, ikke mindst som følge af de mange
ildsjæle i området – og jeg vil ikke undlade særskilt at
nævne bylauget.

Mange mindre bysamfund i Danmark er nødlidende
som følge af den store interesse for at bo i eller tæt ved
byerne, men meget tyder på, at Egebjerghalvøen og
Odsherred i det hele taget, arbejder sig i den anden
retning. Denne udvikling skal fortsætte, og der er nu
taget initiativ til – at “Egebjerg-projektet”, der er en
udviklingsplan for halvøen – for alvor skal op på bordet
til demokratisk drøftelse og debat, mundende ud i en
generalforsamling og hvor der dannes en forening.
Læs mere om projektet på www.egebjergonline.com
Flere medlemmer af Menighedsrådet er også en del af
denne proces, hvilket nævnes som eksempel på, hvordan vi på kryds og tværs i lokalsamfundet, binder det
sammen til et godt og trygt samfund.
Rigtig god sommer – lad os nyde vores dejlige område,
og den gode sammenhængskraft i lokalsamfundet.

Per Kragh, formand

Per Kragh

http://hilsenfraodsherred.dk/egebjerg-by-rutebilen-302/

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

Tekst: Holger Drachmann, 1885
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Vi elsker vort land, når den signede jul
tænder stjernen i træet med glans i hvert øje,
når om våren hver fugl
over mark under strand
lader stemmen til hilsende triller sig bøje:
vi synger din lov over vej, over gade,
vi kranser dit navn, når vor høst er i lade,
men den skønneste krans
bli'r dog din, sankte Hans,
den er bunden af sommerens hjerter så
varme, så glade,- men den skønneste krans
bli'r dog din, sankte Hans,
den er bunden af sommerens hjerter så
varme, så glade.

ÅRETS KONFIRMANDER 2017

Jeppe Saxtorph Juul Davidsen og Oliver Lynge Jensen (Sognepræst Michael Nissen)
Nina Sanhof Lagermann og Marie Louise Gaarde Kofoed

Indskrivning af NYE konfirmander
søndag 03. september kl. 10.30

Efter gudstjenesten er der tilmelding til konfirmandundervisningen, som begynder i september 2017.
Medbring konfirmand, dåbsattest eller navneattest.
Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen og ordner
det praktiske. Selve konfirmationen i 2018 finder sted
søndag den 29. april kl.11.00.

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.

Få nyhedsbreve, Kirkebladet og Egebladet online

Som minikonfirmand lærer man om alle de mærkelige
ting, der er i kirken. Hvorfor ser kirken f.eks. ud som den
gør? Hvad er en døbefont? Hvad er bibelen for en underlig bog, hvad fortæller den os og meget andet. Nærmere
oplysninger vil i august blive sendt til eleverne i 3. klasse
på Egebjerg Skole eller fås ved henvendelse til præst
Michael Nissen på tlf. 59 32 81 99.

Mini-konfirmand. Hvad vil det sige?

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)

04. juni
05. juni
11. juni
18. juni
25. juni

Pinsedag 10.00 MN • FESTGUDSTJENESTE
2. pinsedag | Friluftsgudstj. | Egebjerggård 11.00 MN
Trinitatis søndag 09.00 MN
1. søndag efter Trinitatis 10.00 MN
2. søndag efter Trinitatis 10.00 MN

02. juli
09. juli
16. juli
23. juli
30. juli

3. søndag efter Trinitatis 10.30 IW
4. søndag efter Trinitatis 09.00 IW
5. søndag efter Trinitatis 10.30 IW
6. søndag efter Trinitatis 09.00 MN
7. søndag efter Trinitatis 14.00 MN (BERTEL HAARDER)

TIL KALENDEREN:
05.06 Kl. 11.00
FRILUFTSGUDSTJENESTE OG
PINSEFROKOST PÅ EGEBJERGGÅRD
(Frokost kr. 50,- Tilmelding til Yvonne
på mobil 21 45 89 56)
30.07.KL.14.00
SOMMERMØDE MED BERTEL HAARDER
20.08.KL.11.00
FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE I
KLINT KALKBRUD
27.08.KL.8.30
UDFLUGT TIL KALUNDBORG MM
29.08.KL.19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE
03.09.KL.10.30
KONFIRMANDINDSKRIVNING

Ja tak!

06. august 8. søndag efter Trinitatis 09.00 MN
13. august 9. søndag efter Trinitatis 10.30 IW
20. aug. Friluftsgudstjeneste. Sandskredet (Kongsøre) kl. 11
27. august 11. Søndag i Trinitatis 08.30 UDFLUGT
03. september 12. søndag efter Trinitatis 10.30 MN
10. september 13. søndag efter Trinitatis 10.00 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

KIRKEBILEN:
De tre sognes (Vig, Nr. Asmindrup og
Egebjerg) kirkebil kører til samtlige
gudstjenester, andagter, koncerter samt
arrangerede møder, også på tværs af
sognegrænserne. Egenbetaling pr. gang
pr. person: kr. 20. Kirkebilen bestilles
senest dagen før. Tlf. 40 21 09 35
(Klint Taxi).
Besøg på sygehuset:
Kontakt venligst din sognepræst.

Menighedsrådsformand
Per Kragh
Stokkebjergvej 9, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 25 10 77 09
E-mail: perselv@gmail.com

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.

