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Dét, håber jeg selvfølgelig ikke, er rigtigt, men
det går i hvert fald nogen gange anderledes,
end vi forventer og planlægger det.

Det har de sidste par måneder om ikke andet vist, også
hvor sårbare vi egentlig er. I hvert fald har corona-
pandemien ikke kun slået mennesker ihjel, men også
lukket landet ned med mange alvorlige følger både
økonomisk og menneskeligt. Mange har følt sig
ensomme og utrygge mm. og meget, vi var vant til,
var pludseligt ikke en selvfølge mere.

Vores gode kirke her i Egebjerg har som bekendt også
været ramt, fordi vi har været underlagt de samme
regler; ”hold sammen ved at holde afstand”.

Det har vi så gjort ”holdt sammen ved at holde
afstand”. Det har derfor betydet, at vi som noget af det
første ikke måtte holde gudstjenester i kirken om
søndagen. Stort tab.

Dernæst måtte vi aflyse vores gode gravermedhjælper
Yvonne Vejbæks 25 års jubilæum. Brandærgerligt,
fordi det var en dag, vi havde glædet os meget til, og en
fejring hun fortjener. Jubilæet er blevet flyttet til 14.
marts næste år og fejres som et 26 års jubilæum.

Derefter blev det påske, som også blev meget ander-
ledes end den plejer. Gudstjenester, påskefrokoster,
familiebesøg og meget andet, kunne ikke lade sig gøre.
Det må være første gang i kirkens 1000-årige historie i
Danmark, at dét er sket, og det var et stort savn for
mange af os ikke at kunne komme til gudstjeneste og
høre påskens budsskab.

Dernæst stod konfirmationen den 26. april for tur.
Det var næsten ikke til at bære, at vi også måtte flytte
den. Mine 7 super konfirmander, forældre og andre
havde planlagt og glædet sig til den dag i lang tid.
I fælleskab fandt vi frem til en ny konfirmationsdag,
og det bliver den 12. september kl.10.30.
En dag vi glæder os meget til.

Også for længst planlagte dåb og vielser har mange
udsat eller flyttet til andre og bedre tider og datoer,
som vi så håber kan lade sig gøre senere på somme-
ren. Så ja, det har været nogle underlige måneder.

Det går ikke altid som præsten prædiker,
er der nogen der siger…
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Aktivitetsudvalget har besluttet ikke at lave for mange
arrangementer i løbet af sommeren af hensyn til
unødig smitte. Der bliver dog nogle få ting, som du kan
læse om inde i kirkebladet.

Opstillingsmøde til menighedsrådet, sangaften,
pilgrimsvandring fra Nykøbing til Egebjerg kirke,
en aften med Naser Khader, konfirmandindskrivning,
konfirmation, friluftsgudstjeneste og høstgudstjeneste.

Vi håber på, at normale tilstande i vores ellers så gode
menighedsliv så sagte kommer tilbage.
Som der stod over mine bedsteforældres hoveddør på
gården på Als: ”Godt mod er daglig gilde!”

Alle ønskes en god sommer med forhåbentligt mange
snarlige gensyn!

DDS. 522
Nåden er din dagligdag,
hverdagen, det nære.
Mennesker at leve med,
nåden er: at være.

Nåden er den kærlighed,
som blev grundløst givet.
Nåden er den hverdag, som
binder dig til livet.

Nåden er et ord fra Gud
over alle dage.
Nåden er, når alt er tabt,
at få alt tilbage.

Nåden er hver levet dag,
hvert tilfældigt møde.
Nåden er det levende,
som står op af døde.

Uden håb og uden Gud
lar vi døden råde.
Tro og håb og kærlighed
får vi kun af nåde.

Johannes Møllehave 1985.

Kan man se GUD?

Jeg vil gerne i den her lille artikel i sommerens kirke-
blad begynde med at stille et temmeligt personligt
spørgsmål. Mit spørgsmål er:

Hvornår har du egentlig sidst set Gud?

Har du set Gud her til morgen? Så du Gud i fredags
eller for en uge siden? Måske er det flere år siden, eller
måske er det aldrig sket, at du har set Gud?

Nu tænker du sikkert, jamen der er da et underligt
spørgsmål, at blive stillet her i vores kirkeblad. Og i
øvrigt, sådan noget kan man da slet ikke spørge om.

For det første – er det at gå alt for tæt på vores danske
åndelige blufærdighed, og for det andet – så kan man
jo slet ikke se Gud. Gud er jo usynlig!

Mit næste spørgsmål er: “Er du nu helt sikker på det?”
Og hvorfor spørger jeg om det? Jo, fordi der jo egentlig
er så meget, som er usynligt, og som vi alligevel under-
ligt nok kan se for vores indre blik.

Faktisk en hel masse selvom det ikke sådan umiddel-
bart måske er lige synligt for alle andre. F.eks. vores
egen fortræffelighed, storhed, formåen og godhed for
at nævne noget. fortsættes …

Michael Nissen,
Sognepræst
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… Det er jo ikke altid, desværre, noget der toner lige
klart frem for alle andre, selvom vi selv synes, at det jo
burde stå lysende klart for enhver.
Det kan også være, at vi ser en hel masse i vores børn
eller børnebørn, eller måske er det i øjnene på den
man elsker?

Kan man se Gud?
Ja, det kan man faktisk!

F.eks. i Markus i kap 2.1-12, (god læsning!)
hvor Markus fortæller om en lam mand, der blev båret
af 4 venner, og som blev helbredt af Jesus.
Her var der i hvert fald nogen, der så noget i det,
Markus skrev.

Det var mennesker, der så, at Jesus gav en lam mand
syndsforladelse, og at manden dernæst blev sendt
hjem. Raskmeldt!

Det fik dem til at sige; ”aldrig har vi set noget lig-
nende!” Nej, det havde de nemlig ikke. For dét de så,
det var “Gud tale og handle” igennem Jesus.
Men Jesus så også noget ved den lejlighed.
Han så 4 menneskers tro.

Vi plejer at sige, at tro kan man ikke se, fordi tro er
usynlig. Det gælder både den tro og den tiltro, vi
måske har til hinanden, og den tro vi har på Gud.

Men den usynlige tro blev alligevel synlig, fordi den
lamme var en heldig mand. Det var han, fordi han
havde 4 venner, der bar hans liv i deres hænder.

Det var dét Jesus så, da han kiggede op i loftet og
pludseligt så en båre med en lam på vej ned i stuen.

Her så han 4 menneskers tro.
Han så 4 menneskers håb.
Han så 4 menneskers kærlighed komme synligt til
udtryk i den kærlighedsgerning, det er at hjælpe
et andet menneske, som er i nød.

Til den lamme, båret af andres tro, håb og kærlighed,
var det så, at Jesus sagde: ”Din synd er dig forladt”.

Det var da ærligt talt noget underligt noget at sige til
en lam, som formodentligt kun var kommet med det
ene håb at blive rask igen! Det var ikke for at høre om
syndernes forladelse! Det vidste han vel dårligt nok,
hvad betød, som mange i dag heller ikke gør det.
Ingen tvivl om at den lamme og hans 4 venner, at de i
første omgang må have følt en enorm skuffelse over
Jesus ord:”Din synd er dig forladt”.

Det var ikke usynlige ord, de havde brug for,
det var handling!

Men Jesu ord:”Din synd er dig forladt”, er ikke sagt
for at gøre grin med den syge og hans venner.
Det er heller ikke den syges mere end forståelige ønske
om at blive rask, Jesus tilsidesætter.
Nej, det er noget andet, han gør. Han fortæller den
syge, at Gud i og med Kristus er trådt imellem alt det,
der adskiller os fra ham. Og det ved vi godt hver især,
hvad er.

Hvad er lettest at sige? ”Din synd er dig forladt” eller
“Stå op og tag din seng og gå.”

Jeg ved ikke, hvad der er lettest, jeg ved kun, at for
Gud er begge dele muligt. Derfor så er Jesu fysiske
helbredelse af den lamme også et Guds Under.
På samme måde som enhver helbredelse af et alvorligt
sygt menneske rundt omkring på hospitalerne, det
stadigvæk er et Guds under, når og hvis det lykkes.

Da Jesus så deres tro, som Markus siger det, da han så
den tro, som formodentlig på mange måder ligner
vores tro, en tro som ikke kun er fuld af håb og styrke
og fasthed, men som også måske er fuld af tvivl, svigt
og måske manglende mod, da sagde Jesus;
”Vær frimodig alligevel!”

Usynlige ord som gør Guds usynlighed synlig,
synlig fordi de i sig bærer Guds synlige virkelighed,
nemlig Guds kærlighed og tilgivelse.
Er du i tvivl om, hvad Guds nåde er, ja så er det,
når alt er tabt, at få alt tilbage.

God sommer!
Michael Nissen, Sognepræst

Kan man se GUD?



EGEBJERGKIRKE.DK 5

Orienteringsmøde tirsdag den 9. juni kl. 19.00
Menighedsrådet orienterer om rådets arbejde siden
sidste valg og om valgreglerne. Mødet finder sted i
kirken, hvis der kommer mange. Ellers holdes mødet i
konfirmandstuen.

Sommersangaften i Præstegården
Tirsdag den 30. juni kl.19.00
Vi samles og synger med hvert vort ”næb” af
Højskolesangbogen og Salmebogen efter frit indfald.
Vi håber at vejret er godt, så vi kan sidde i den smukke
præstegårdshave. Ellers rykker vi ind i konfirmand-
stuen eller i kirken alt efter antal.

Pilgrimsvandring
Lørdag 4. juli 2020
Tilmelding til Nykøbing Sj. Kirke
Telefon 59 91 05 87
Der oprettes to hold, hvis der er flere end 8 tilmeldte.

Mødested: Nykøbing Sj. Kirke
Mødetidspunkt: Kl. 14.00
Ved flere hold også kl. 14.30
Forventelig afslutningstidspunkt: Kl. 18.30
Der sluttes af med fællesspisning ved Egebjerg Kirke.
Nykøbing Sj. Kirke står for maden.
Turledere: Sognepræsterne Gunhild Als og
Karin Bundgaard Nielsen

Hjemkørsel til Nykøbing kan arrangeres ved behov.
Pris: Kr. 50,- for mad og drikke.

En aften med Naser Khader
Kristne er verdens mest forfulgte religiøse gruppe,
og derfor kræver emnet ekstra opmærksomhed!

Det gør vi tirsdag den 18 august kl. 19.00,
hvor Naser Khader gæster Egebjerg Kirke og
sætter fokus på problemet og på de mange overgreb,
der finder sted. Muligvis vil der være et begrænset
antal pladser, alt efter regler for at forsamle sig!
Hold derfor øje med vores hjemmeside.

Udendørs høstgudstjeneste,
kirkefrokost og hestevogn
Søndag den 13. september kl.10.00
fejrer vi, at årets høst er ved at være i hus og lade.
Høstgudstjenesten (hvis vejret og coronalovgivningen
tillader det) holder vi i år ude på plænen foran kirken.
Efter gudstjenesten er der ”høstfest” med spisning og
køretur i hestevogn. Ta’ børn og børnebørn med og evt.
også lidt afgrøder, vi kan vise frem.

Ud under åben himmel
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Yvonnefejringen udsat
Jubilæumsreceptionen i marts for vores gravermed-
hjælper Yvonne, der kunne fejre sine 25 års ansættelse
ved kirken, måtte coronaudsættes lige som alt andet.
Yvonne har ønsket, at vi venter til hendes 26 års
jubilæum og har skrevet følgende til kirkebladet:

TAK!
Af hjertet mange tak for alle hilsner, gaver, lykønsk-
ninger og blomster. Jeg er meget glad og rørt over al
den opmærksomhed, jeg har fået; men jeg glæder mig
også meget til at fejre dét med jer alle 14. marts 2021.
Heldigvis ses vi nu snart i kirken igen.

Masser af kærlige hilsner fra Yvonne

Indskrivning af nye konfirmander 2021
Torsdag den 13. og fredag den 14. august
fra kl. 16.00 – 18.00

Medbring konfirmanden og dåbsattesten
eller navneattesten. Indskrivningen
foregår i Præstegården.
Konfirmandundervisningen begynder
i september 2020. Selve konfirmationen
finder sted søndag 25. april 2021 kl. 11.00.

Disse herlige konfirmander, er nok dem, som har
ventet længst på deres STORE DAG – der er flyttet til
12. september kl. 1o.30 2020. Fra venstre: Gertrud,
Emma, Victor, Katrine og Nanna. Amanda og Agnete
mangler desværre på billedet.

Egebjerg kirkes BØRNEKOR medvirker måske ved
Høstgudstjenesten i flotte t-shirts med kirkens logo.
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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
bådeKirkebladet 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 vil have Kirkebladet med posten.

Hvad er Egebladet?
Egebladet er Egebjerghalvøens digitale nyhedsbrev. Bladet har
i over 5 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.

Formanden har ordet
Siden jeg sidst skrev i kirkebladet, har vi fået en
corona-pandemi, der har medført en vis nedlukning af
det danske samfund. I skrivende stund er vores smitte-
tryk heldigvis så langt nede, at der kan lukkes op –
stille, roligt og kontrolleret herunder for vores gudstje-
nester – dog med visse restriktioner.

Præst, menighedsråd og personale har i denne tid fulgt
situationen nøje, herunder udført de instrukser vi har
fået for at kunne holde barnedåb, vielser og begravelser.
Det medførte blandt andet, at kirken skulle måles op,
så antal tilladte kirkegængere til begravelser kunne
bestemmes, 4 m2 til hver.

Vi håber på, at situationen normaliseres så hurtigt som
muligt. Der er vist stor grund til at rose vores regering,
folketing og myndigheder for godt samarbejde og
”rettidig omhu”, som nu afdøde skibsreder Mærsk
havde som valgsprog. Og – rose danskerne for at have
rettet sig efter retningslinierne. Ikke mere om corona
– det har så fyldt meget…

Tidligere skrev jeg om menighedsrådsvalget i efteråret,
herunder at der var Orienteringsmøde 12. maj.
Det er nu blevet flyttet til 9. juni kl 19.00, hvor man
kan komme og høre om menighedsrådets arbejde
siden sidste valg samt om valgreglerne – og samtidig
er det en mulighed for at mødes.

Der bliver så en VALGFORSAMLINGSDAG den
15. september, hvor vi skal prøve at sammensætte en
liste. Der kan også komme flere lister, og der vil i så
fald blive valg tirsdag den 17. november 2020.

Menighedsrådet håber, at alle interesserede møder op,
også hvis man ønsker at blive en del af vores gode
menighedsråd, hvor vi ud over at forsøge at tage de
rigtige beslutninger for kirkens og præstegårdens vé og
vel, også har det hyggeligt i samarbejdets gode ånd.

Med ønsket om den god sommer!
Per Kragh

Send os din e-mailadresse 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.

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…

(M)enighedsrådet

Per Kragh,
formand



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.

DET SKER:
JUNI/JULI
09.06 kl.19.00 Orienteringsmøde om
Menighedsrådsvalg
30.06 kl.19.00 Sommersangaften
i Præstegården

04.07 kl. 14.00 Pilgrimsvandring
Startsted: Nykøbing Sj. Kirke

AUGUST/SEPTEMBER
16.08 kl.11.00
Fælles friluftsgudstjeneste
i Klint kalkbrud
18.08 kl.19.00 Naser Khader:
“Om forfulgte kristne”
15.08 + 16.08 kl.16.00 – 18.00
Konfirmandindskrivning

12.09 kl. 10.30 KONFIRMATION
13.09 kl.10.00 Høstgudstjeneste

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

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

BESØG:
Besøg på sygehuset:
Kontakt venligst din sognepræst.

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.

31. maj Pinsedag Michael Nissen 10.00
01. juni 2. pinsedag Michael Nissen 09.00
07. juni Trinitatis søndag Michael Nissen 10.00
14. juni 1. søn.e. trinitatis Michael Nissen 10.00
21. juni 2. søn.e. trinitatis Michael Nissen 09.00
28. juni 3. søn.e. trinitatis Ida Willert 10.30

05. juli 4. søn.e. trinitatis Michael Nissen 09.00
12. juli 5. søn.e. trinitatis Michael Nissen 10.30
19. juli 6. søn.e. trinitatis Ida Willert 09.00
26. juli 7. søn.e. trinitatis Ida Willert 10.30

02. aug. 8. søn.e. trinitatis Michael Nissen 09 .00
09. aug. 9. søn.e. trinitatis Michael Nissen 10.30
16. aug. FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE I KONGSØRE*11.00
23. aug. 11. søn.e. trinitatis Ida Willert 09.00
30. aug. 12. søn.e. trinitatis Michael Nissen 10.00

06. sept. 13. søn.e. trinitatis Michael Nissen 10.00
12. sept. lørdag KONFIRMATION Michael Nissen 10.30
13. sept. 14. s.e. trinitatis HØST Michael Nissen 10.00

* Ved Sandskredet

GUDSTJENESTER i EGEBJERG KIRKE
Sognepræst Michael Nissen (Vikar: Sognepræst Ida Willert)


