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Jesus Kristus, vores bror! 
Da du trådte frem iblandt os mennesker, 
var det med ordene ”frygt ikke!” 
Og du sagde: ”I skal ikke bekymre jer!”. 
 
Men din styrke, ét som du var med din  
himmelske Far, har vi små mennesker ikke. 
Så vi rammes af bekymring, når en ny  
sygdom bryder hverdagen op; 
og vi mærker frygt, fordi vi kender til  
mennesker, som den nye virus særligt vil true; 
dem tænker vi på, dem beder vi for. 
 
Og vi beder for os selv: 
Lad din ånd virke i os, give os ro, 
låne os glimt af din styrke, 
så vi kan leve opmærksomt med hinanden, 
hensynsfuldt og hjælpsomt. 
Hjælp os at hvile i dit nærvær,  
virke i din kærlighed, 
den du lader alt udstråle fra 
til tro og håb.  
 
Amen 

Et år går hurtigt                                                           
Det gør et kirkeår også. Da vi begyndte det nu afsluttede 
kirkeår og ønskede det nye velkommen med Møllekoret 
og med salmen ”Vær velkommen Herrens år”, da vidste 
vi endnu ikke, hvad der lå forude og ventede i år 2020.  
 
Men i skrivende stund der ved vi, at det blev et år med 
uventede udfordringer for så mange og på så mange 
planer. Også for vores kirke her i Egebjerg og for alle 
de andre kirker. Først med lukkede kirker fra begyn-
delsen af marts. Dvs. ingen gudstjenester og ikke en-
gang i påsken. Ved bisættelser, begravelser og vielser 
måtte kun 10 personer være tilstede inkl. præst, kirke-
sanger og organist. Vores konfirmation sidst i april 
blev aflyst og flyttet til september med håbet om, at det 
ville blive muligt at fejre konfirmationen på det tids-
punkt. Det blev det heldigvis, fordi det i løbet af som-
meren blev muligt igen at holde gudstjenester med 
max 50 personer. Men nu er der så blevet strammet op 
igen. Nu skal man spritte hænder og bære mundbind, 
når man går ind og ud af kirken. Derudover er plan-
lagte arrangementer blevet aflyst for at mindske smitte-
trykket.                                                                                                      
 
Så derfor har det på mange måder været et underligt 
kirkeår. Men også et år hvor vi har holdt sammen og 
opmuntret hinanden og fastholdt evangeliet og håbet 
om, at der et lys i mørket.                                                                     

En bøn i virussens tid  
af Johannes Værge
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Nu begynder vi så et nyt kirkeår, hvor meget af det, vi 
plejer at glædes over, er sat på stand by. Møllekoret og  
Egebjergkoret har f.eks. meldt fra. Det er er der fuld 
forståelse for.  
 
NY LUCIA 
Vi vil traditionen tro, udover de almindelige gudstjene-
ster gennemføre Lucia den 3. søndag i advent, men på 
en anden måde. Vi planlægger at gøre det udendørs. 
Luciaoptoget vil gå fra kirken kl.16.00 og bevæge sig 
ned ad bakken til Dagli’ Brugsen, hvor Børnekoret vil 
synge. Derfra tilbage til kirken, hvor børnene igen vil 
synge ved kirkens udendørs juletræ, og hvor der sluttes 
med en kort andagt. 
 
NY JULEAFTEN 
Juleaftensgudstjenesten i år bliver fordelt på tre  
julegudstjenester:  
Onsdag den 23. december kl. 11.00  
Torsdag den 24. december kl. 14.00 og 16.00  
 
Da vi kun må være 50 i kirkerummet, og for at ingen 
skal gå forgæves, er der TILMELDING:                                                                                 
Det sker ved at kontakte Yvonne Vejbæk på telefon  
21 45 89 56. 
 
Kyndelmissevandring og fastelavn forsøger vi at 
gennemføre hvis muligt. Hold øje med vores hjemme-
side, da forholdene jo kan ændre sig.  
 

NYT SOGN 
Der er også en anden ændring på vej, som tager sin  
begyndelse med det nye kirkeår. Egebjerg sogn står til 
at blive lagt sammen med Asmindrup sogn. Dvs. mit 
samarbejde med Rørvig sogn igennem mange år,  
bliver nu vendt mod Nr. Asmindrup og evt. andre 
forpligtelser i provstiet.     
 
Jeg glæder mig til samarbejdet med sognepræst 
Ann Skov Sørensen og Nr. Asmindrup sogn, som 
selvfølgelig for Egebjerg sogn vil medføre ændringer 
på forskellig vis. Evt. fælles kirkeblad med Nr. Asmin-
drup sogn og samarbejde omkring gudstjenesterne i 
vore kirker.  
 
Jeg ønsker alle trods vore Corona tider en  
glædelig advent og jul og et velsignet  
nyt kirkeår. 
 

Michael Nissen,  
sognepræst 
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Det var så forunderlig klart i nat 
skønt skyer drev over derude, 
hvor vinteren ruged i sorte træer 
med vingerne tæt ved min rude. 
Men alle morgenstjernerne sang, 
da grenenes skygger blev blege, 
og dagen begyndte og folk stod op, 
mens småbørn løb ud for at lege. 
 
Det var som et glimt af den store nat, 
hvor Gud kaldte alting til live. 
Hans skabende ord over havets dyb 
bestemte, hvad alt skulle blive. 
Og alle morgenstjernerne sang, 
da vandenes brusen forstummed, 
og jordkloden frugtbar i duft af regn 
steg rødmende frem gennem rummet. 
 
Det var som den dag, da Guds engel kom 
med ordet fra Gud til det lave. 
Han gik til Maria i Nazaret 
med liljer fra Himmerigs have. 
Og alle morgenstjernerne sang 
ved svaret fra Guds tjenerinde, 
og ordet blev foster i kød og blod 
og fødtes, da tiden var inde. 
 
Han kom i den mørkeste vinternat 
med varsel om lysere tider, 
han bringer hver tvivlende vintersjæl 
et håb om et forår omsider, 
hvor morgenstjernernes påskesang 
skal løsne de frostbundne marker, 
og hjertet skal slå i mit bryst af fryd 
som småbitte fødder, der sparker. 
 
Han lever i os med sit ord, sin ånd, 
til nætterne alle er omme, 
og slægter og folkeslag knæler ned 
med bøn om barmhjertige domme, 
så alle morgenstjernernes sang 
forenet med menneskers stemme 
skal bære os ind i Guds hjerterum, 
hvor vi med hans søn hører hjemme.   
                                                                                                                    
Lisbeth Smedegaard Andersen, 2000 
Melodi: Axel Madsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidt om Advent, Helligtrekonger 
og Fastetiden 
 
Advent                                                                                                  
Fjerde søndag før juledag begynder adventstiden.  
Advent kommer af det latinske “Adventus Domini”, 
som betyder “Herrens komme”. Advent er forventning 
og forberedelse til julen, hvor det er Gud selv, “Herren”, 
der kommer til verden gennem Jesus’ fødsel.   
 
Adventstraditioner selv i disse coronatider handler om 
at glæde sig og få forventningen til julen til at stige. 
Hver søndag tænder vi et lys mere i adventskransen, 
indtil de alle fire brænder. Ligesom kalenderlys og  
kalendergaver hjælper adventskransen med at tælle 
ned til jul. 
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Helligtrekonger                                                                                                   
Helligtrekonger den 6. januar markerer, at tre vise 
mænd fra Østerland besøgte Jesus i Betlehem. Dagen 
markerer, at julen er forbi. I traditionen har man kaldt 
de tre vise mænd for konger på grund af deres rige 
gaver. Ifølge en middelalderlig legende hed de hellige 
tre konger Kasper, Melchior og Balthazar og kom 
fra hver sin verdensdel. Dette blev set som tegn på,  
at Jesus’ fødsel gjaldt mennesker i hele verden. I vore 
tider begynder vi mange steder at pynte op til jul alle-
rede i begyndelsen af november. Men efter gammel 
skik skal man først pynte op til jul umiddelbart før  
juleaften og så vente med at “jule af” til Helligtrekonger.  
 
Fasten                                                                                                                                 
Fasten er perioden mellem fastelavns søndag og  
påskeugen, syv uger eller cirka 40 dage, ligesom de 40 
dage Jesus opholdt sig i ørkenen for at forberede sig på 
den mission, som endte med hans korsfæstelse og  
opstandelse i påsken. I folkekirken handler fastetiden  
aldrig om at sulte, men om at forberede sig til påske-
festen. Man kan sige at fasten er slags sjælerengøring. 

Det er ikke alle mennesker i vores samfund, som har 
mulighed for at fejre jul som alle andre. Familier og 
enlige i Egebjerg sogn, der har brug for en håndsræk-
ning til at fejre jul, kan ansøge vores menighedspleje.  
 
Ansøgning mailes til sognepræst Michael Nissen; 
jmn@km.dk  Ring/sms 24 24 80 90 eller ring 
 59 32 81 99 senest 13. december 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det sker (måske )  
 
JULEKONCERT i Egebjerg kirke torsdag  
3. december kl. 16.30 med SANKTHANSBANDET,  
der gerne skulle få hjerterne til at lyse i den mørke tid, 
der måske føles særlig mørk i år. Kom… 
 
LUCIAVANDRING  
3. advent, 13. december kl.16.00  
Se omtalen på side 3. 
 
KYNDELMISSE søndag 31. januar kl. 17.00 
Vi markerer kyndelmisse med en lysandagt i kirken. 
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. 
Alle store og små er meget velkomne.   
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
 
 
 
FASTELAVN søndag 14. februar kl. 10.00 
Fastelavnsfesten begynder i kirken kl.10.00, hvor der 
indledes med en fastelavnsgudstjeneste. Bagefter fort-
sætter festen i Forsamlingshuset, hvor vi slår katten af 
tønden. Alle er velkomne og meget gerne til at komme  
udklædt. 
 
OBS: Hold øje med vores hjemmeside:  
www.egebjergkirke.dk. Covid-19 reglerne på  
gældende tidspunkt afgør hvad der kan lade sig gøre.  
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Biskoppen over Roskilde stift, Peter Fischer-Møller, 
har efter høring af menighedsrådene i Vig, Egebjerg og 
Nørre Asmindrup sogne, truffet beslutning om at om-
danne pastoraterne for de tre sogne.  
 
Vig sogn bliver et selvstændigt pastorat med egen  
sognepræst (pt. vakant). Egebjerg – Nørre Asmindrup 
bliver et to-sogns pastorat med to sognepræster;  
Jens Michael Nissen og Ann Skov Sørensen, som 
derforuden har øvrige pastorale opgaver i provstiet.  
Den strukturelle omdannelse har ingen betydning for 
sognegrænser eller sognetilhørsforhold. Pastoratom-
dannelsen træder i kraft fra første søndag i advent 2020. 
 

Karin Bundgaard Nielsen  
Provst, Odsherred Provsti 

Miniaturemodeller  
 

af vores gamle døbefont og vores  
fredede gravsten med indskriften:  

 
"LYKKENS ROSER RØDE 

KUN MELLEM TORNE GLØDE 
TORNEN TAGER JEG FOR MIG 

ROSEN GJEMTE JEG TIL DIG 
LYKKENS ROSER RØDE" 

 
Modellerne er utroligt dygtigt lavet af  

menighedsrådsmedlem Leif Hansen  
og kan ses i våbenhuset i Egebjerg kirke. 

 
Miniaturerne er ca. 12 cm høje 

 

Pastoratomdannelse for  
Vig, Egebjerg og Nørre Asmindrup sogne 
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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 
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 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.

Det er nye tider. Der er nu også et ”nyt” menighedsråd. 
Ja, nyt og nyt… de fleste af os er gengangere, men vi har 
da også fået lidt fornyelse i skikkelse af Anette Haudal 
fra Bøsserup, der er valgt som stedfortræder.  
Velkommen til dig, Anette. 
 
Vi har så også måtte sige farvel til Lene Sørensen og 
Helle Larsen. STOR TAK til dem for det arbejde, de 
har lagt i menighedsrådet. De har været en skattet del af  
virket, ikke mindst i Aktivitetsudvalget, hvor de har lagt 
mange kræfter. De bliver svære at undvære! 
 
Og – som det også fremgår af bladet i form af provstiets 
”Pressemeddelelse”, så er der med virkning fra det nye 
kirkeår sket en ændring i sognestrukturen, besluttet af 
biskoppen. Det betyder, at Egebjerg nu bliver et 2-sogns 
pastorat sammen med Nørre Asmindrup sogn, og at de 2 
præster, Michael Nissen og Ann Skov Sørensen, skal 
samarbejde om de 2 sogne. Og de 2 menighedsråd skal 
også samarbejde i et vist omfang.

Menighedsrådet er blevet hørt desangående, og vi har 
deltaget i flere møder med både provst og biskop.  
På baggrund af de facts vi har fået, herunder om antal 
medlemmer af folkekirken i sognene, har vi valgt at  
imødekomme ændringen positivt. Ikke mindst fordi 
strukturen indtil videre sikrer, at vi fortsat vil have en 
lokal præst i Egebjerg Præstegård, hvilket ikke er nogen 
selvfølge, når Michael (forhåbentlig om MEGET 
LÆNGE) lader sig pensionere. Andre steder i landet ser 
vi det ene sogn efter det andet miste deres lokale præst. 
Det skal nok gå alt sammen.  
 
God jul og glædeligt nytår med masser af hygge, 
ikke mindst i den mørke tid. Lad os tro på, at vi i det nye 
år lægger corona’en bag os og vi igen kan mødes på  
normal vis, med kram og samvær.  
 
 

DET NYE MENIGHEDSRÅD  
2021-2023: 

Per Kragh 
Henrik Danielsen 

Frede Hansen 
Hanne Lerstrup Pedersen 

Lejf Hansen 
Pia Skydsgaard  

  
Stedfortrædere: 
Käthe Bille Jensen                                                            

Anette Haudal 
 
 

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…

Menighedsrådet

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:  
 
DECEMBER 
03.12 kl. 16.30 JULEKONCERT  
med Sankthansbandet 
13.12 kl. 16.00 LUCIAVANDRING 
 
JANUAR 
31.01 kl. 17.00 KYNDELMISSE 
 
FEBRUAR 
14.02 kl. 10.00 FASTELAVNSFEST 
 
OBS: COVID-19 REGLER 
SE WWW.EGEBJERGKIRKE.DK 
 
 

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. 
 
 
 
 

29. nov. 1. søndag i advent kl. 16.00 MN • Ni læsninger 

06. dec. 2. søndag i advent kl. 10.30 Michael Nissen  

13. dec. 3. søndag i advent kl. 16.00 MN • Lucia vandring 

20. dec. 4. søndag i advent kl. 09.00 Ida Willert 

23. dec. Lillejuleaften kl. 11.00 MN (husk tilmelding) 

24. dec. Juleaften 1 kl. 14.00 MN (husk tilmelding) 

24. dec. Juleaften 2 kl. 16.00 MN (husk tilmelding)          

25. dec. Juledag kl. 10.30 Michael Nissen 

26. dec. 2. juledag kl. 10.00 Michael Nissen 

27. dec. julesøndag Ingen gudstjeneste 

(der henvises til gudstjenesten i Rørvig kl.10.00) 

01. jan. Nytårsdag kl. 16.00 Michael Nissen             

03. jan. Helligtrekonger kl. 10.30 Michael Nissen   

10. jan. 1. søndag. e. HTK kl. 10.00 Michael Nissen                   

17. jan. 2. søndag. e. HTK kl. 10.00 Michael Nissen 

24. jan. Sidste søn. e. KTK kl. 09.00 Ida Willert  

31. jan. Septuagesima kl. 17.00 MN • Kyndelmisse 

07. feb. Seksagesima kl. 10.00 Michael Nissen 

14. feb. Fastelavn kl. 10.00 MN • Familiegudstj.

21. feb. 1. søndag i fasten kl. 09.00 Michael Nissen                 

28. feb. 2. søndag i fasten kl. 09.00 Karin Bundgaard N. 

07. mar. 3. søndag i fasten kl.10.00 Michael Nissen 

 

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


