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Invitation til en helt SÆRLIG oplevelse:
Passionsspillene – Oberammergau 2020
Decembers mange glæder… GOSPEL for alle.
Canto Novo koret, Møllekoret & Egebjergkoret!

Dage med sange, dage med fred
Egebjerg Sogn | www.egebjergkirke.dk

Gaden er så smuk med sin julepynt
minder mig om en drøm,
som jeg havde sidst jeg blev født
nu er det endelig jul – jul igen
Jesusbarnet fra Betlehem
blev betragtet som psykopat
det er i dag hans fødselsdag,
nu er det endelig jul – jul igen

Dage med sange, dage med fred
og tid til kærlighed,
og julelys fra sidste år,
så blev det endelig jul – jul igen

Der er et barn, der beder til Gud
i smuk - enfoldighed
imens jeg bærer træet ud,
ja, så blev det endelig jul – jul igen
[ Gasolin ]

Lur mig hvis ikke mange i år kommer til at nynne med
på de her linjer! Ikke mindst efter at Kim Larsen døde
30. september 2018 og nærmest udløste landesorg.
Sangen er fra 1977 og forfatteren til sangen
(formodentlig Kim Larsen) glæder sig til jul.
Der er ikke nogen ironisk distance til julen og dens
budskab i sangen.
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Selv gaden – måske det skumle baggårdsmiljø på
Christianshavn dengang – er smuk med julepynt.
Synet af den smukke gade med dens julepynt, minder
ham om en drøm han havde haft, at Jesusbarnet blev
betragtet som psykopat!

I næste vers udfoldes så julens indhold. At det er Jesusbarnet fra Betlehems fødselsdag. Derfor er det endelig
jul – jul igen. Hvem var Jesus? Jo, det er ham som
ansås for at være psykopat. Altså en der udenfor og
som det bestående ikke kan forstå. Fordi han talte
anderledes om Gud end man var vant til. Han kaldte
ham f.eks. for Far. Han fortalte om Guds tilgivelse og
efterspurgte vores næstekærlighed.
Et barn i bøn til Gud i sidste vers i sangen fuldender
et hele. Alt imens de voksne bærer træet ud.
Men barnet har fanget pointen med julen. Håbet;
at højtidens dage, freden og kærligheden må strække
sig ud over hverdagsåret.
Derfor glædelig advent,
kommende jul, faste,
påske og pinse!

Michael Nissen
Sognepræst

INVITATION:

Oberammergau 2020
Passionsspillene – en helt særlig oplevelse!
Kom med på en 4-dages rejse (om cirka halvandet år) til passionsspillene i Oberammergau
den 4. – 7. juni 2020. En forlænget weekend i forbindelse med Grundlovsdag.

Passionsspilllene i Oberammergau går helt tilbage til År 1633. De opstod i taknemmelighed over,
at pesten gik udenom den lille bjergby og spiller hvert 10. år for fulde huse.
I 2020 er det 42. gang, landsbyen opfører passionsspillet. Mere end 2.000 mennesker fra byen bringer historien
om Jesus fra Nazaret til live i den fantastiske fem timer lange forestilling.

Rejsen, der også slår et smut omkring Wittenberg, er planlagt i samarbejde med Unitas rejser og kommer til at koste
kr. 6.000,- pr. person. Den bydes ud i hele Ods og Skippinge Provsti.
Vil du høre mere om rejsen, kan du få en brochure i kirken eller finde rejsen på www.unitasrejser.dk.
Vi lægger også et link på kirkens hjemmeside. Tilmelding foregår via Unitas rejsers hjemmeside.
SKYND DIG! Tilmeldingsfristen er allerede 1. marts 2019 – da der er stor rift om billetter til passionsspillet!
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Det sker

DECEMBER:
02.12 kl. 16.00
FESTGUDSTJENESTE MED MØLLEKORET
”DE NI LÆSNINGER”

12.12 kl. 09.00 – 11.30
JUL FOR DAGPLEJEBØRN

13.12 kl. 19.00
JULEKONCERT OG JULEHYGGE
MED EGEBJERGKORET
16.12 kl.16.00
LUCIAGUDSTJENESTE

18.12 kl. 19.30
JULEKONCERT MED CANTO NOVO KORET

20.12 kl. 09.45
SKOLENS JULEGUDSTJENESTE
HISTORIEN OM VERDENS FØRSTE JUL
24.12 kl. 16.00
JULEAFTENSGUDSTJENESTE

JANUAR:
01.01. kl. 16.00
NYTÅRSGUDSTJENESTE
ET GLAS OG KRANSEKAGE
13.01. kl.11.00
KONFIRMAND- GOSPELGUDSTJENESTE
I NYKØBING SJÆLLAND KIRKE
FEBRUAR:
03.02 kl. 17.00
KYNDELMISSE

23.02 kl. 13.00 –20.00
GOSPELWORKSHOP OG KONCERT

MARTS:
03.03 kl. 10.00
FASTELAVN OG KATTEN AF TØNDEN
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Tirsdag den 18. december kl. 19.30 synger
Canto Novo Koret julekoncert i Egebjerg Kirke

Canto Novo koret var i sommer på besøg på en
meget varm sommerlørdag i juni, og koncerten var
trods varmen meget velbesøgt. Der var også køligere i
kirken end udenfor. Som også omtalt i juni har korets
dirigent Thomas Lynnerup Jakobsen en tæt
familiemæssig relation og historie i Odsherred, så
derfor er det en stor glæde at det er lykkedes at aftale
et genbesøg allerede i december.

Canto Novo Koret er et velfungerende amatørkor med
over 25 år i bagagen, der historisk har rekrutteret sin
største medlemsskare fra Novo Nordisk. Syngende
kemi-ingeniører, dyrlæger, laboranter, sygeplejersker,
biokemikere og kommunikationsmedarbejdere har et
fritidsfælleskab i kormusikken.
Korets repertoire favner normalt næsten lige så så
bredt som korets aldersspredning. Men naturligvis vil
der være fokus på julen ved denne koncert.

Korets dirigent Thomas Lynnerup Jakobsen har stået i
spidsen for koret siden 2004 og arbejder i det daglige
som lektor i musik og engelsk ved Nørre Gymnasium.
Han arbejder her også med ungdomskor, og han laver
størstedelen af korets arrangementer.

Koncerten varer en times tid. Alle er velkomne og der
er gratis adgang.

Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge
I. ADVENT

Møllekoret er blevet en hævdvunden tradition igennem nu snart 30 år og medvirker derfor selvfølgelig
igen ved gudstjenesten 2. december kl.16.00, når
udvalgte “Ni læsninger” tager os med gennem hele den
bibelske fortælling fra begyndelsen til fuldendelsen.

Festgudstjeneste med “Ni læsninger” og Møllekor

Onsdag den 12. december kl. 9.00 er der
dagplejejul i kirken og derefter dans omkring
juletræet i konfirmandstuen.

FOR BØRN: DAGPLEJE JUL

JULEHYGGE MED EGEBJERGKORET
Velkommen igen den 13. december kl. 19.00 til
juletoner i kirken og bagefter julehygge i konfirmandstuen med gløgg & musikalske godbidder omkring
klaveret sammen med Egebjergkoret. Alle er velkomne!

SKOLENS JULEGUDSTJENESTE

Torsdag 20. december kl.09.45 medvirker
skuespiller Jens Jødal som fortæller i “Historien
om Verdens første Jul”. Juleevangeliet med bugtaling og rap er en udlægning af juleevangeliet, hvor
tingene ikke helt går, som Jens Jødal lægger op til –
fordi de to bugtalerdukker har hver deres idé om,
hvordan den historie skal fortælles! Alle der har tid, er
velkomne til at sætte sig på kirkebænken og lytte med!

”Same procedure
as every year”
Derfor byder vi det nye år 2019 velkommen med
Nytårsgudstjeneste tirsdag den 01. januar med 1 glas
boblevand & kransekage kl.16.00 i Egebjerg Kirke.

III. ADVENT – LYS I MØRKET
Søndag 16. december kl.16.00 er der LUCIAGUDSTJENESTE i vores gode gamle kirke. Vi skal se
børnene bære lys ind i mørket og høre børnene som
engle synge Skt. Luciasangen mm. Gudstjenesten er
en børne- & familiegudstjeneste.

JULEHJÆLP!

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 håndsrækning til at fejre jul – kan kontakte sognepræst Michael
Nissen senest 10. december 2018.
EGEBJERGKIRKE.DK
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(M)enighedsrådet
Kære kirkebladslæser

Så begynder et nyt kirkeår – og kalenderår. Optimisme
præger nok de flestes fremtidssyn ved starten på et nyt
år, og der er vel for de fleste heller ikke grund til andet
i Danmark, når vi kikker fremad. Jeg skriver ”de fleste”
– ja, for vi må ikke glemme, at mange går ind i det nye
år med sorg over nogen de har mistet, eller med alvorlig
sygdom tæt på. De bedste ønsker må vi sende til dem.
Menighedsrådet er også nyt! Dvs. – besat med de
gamle ”rødder”, idet der som sædvanlig kun blev indleveret én liste til valget – Egebjerglisten, og den
består af de samme som i de forudgående 2 år, dog
med bytning på et par pladser.
Se www.egebjergkirke.dk

Nationen vil i det nye år blive præget af folketingsvalg
– og vi må jo så se, om regeringen bliver ”rød” eller
”blå”. Men uanset den politiske farve, vil den have et
”grønt” islæt. Ligesom vores kirke, der nu i en del år
har været ”grøn kirke” og som dermed lever op til en
flok af betingelser, – affaldssortering, genbrug, energibevidsthed, m.m.m. Læseren kan evt. slå op på
www.gronkirke.dk og se, hvad det drejer sig om.
I det nye kirkeår vil vi evaluere vores engagement–
måske kan vi blive endnu grønnere?

Det skal også nævnes, at vi netop har vedtaget at fortsætte som ”vejkirke”. Det betyder, at kirken er åben for
alle, der har lyst til at kikke indenfor, måske for at
sætte sig i et øjebliks fordybelse og ro – i det gamle
kirkerum. Der er dog kun åbent, når vores graverpersonale er der – men det er de for det meste på hverdagene. Jeg kan kun opfordre til at bruge vores gamle
kirke. Deltag i søndagens højmesse, i de talrige arrangementer aktivitetsudvalget står for, eller gå en tur på
den smukke, velholdte kirkegård, der emmer af sognets
historie via navnene på de nye og gamle gravsten.
God Jul & Godt Nytår
fra alle i Menighedsrådet!

Per Kragh, formand
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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…
Blåt vælded lys frem bag skyers skred,
rørte vor jord midt i tidens strømme,
svøbte en flig af Guds evighed
som blanke knopskæl om vinterdrømme.
Skærmer hernede Gudsrigets glæde,
sårbart til stede i tro og håb.

Det barn, der sover ved moders bryst,
er dog det Ord, hvorved alting skabtes:
Englenes glæde, Guds øjenlyst,
menneskers liv her, hvor liv fortabtes.
Han er hernede Gudsrigets glæde,
nyfødt til stede i tro og håb.

Han knytter syvstjernens strålebånd,
åbner dog varsomt de blindes øjne.
Himmel og jord i den samme hånd sandhedens lys midt blandt vore løgne.
Er selv hernede Gudsrigets glæde,
synligt til stede i tro og håb.
Sort knejser korset på udbrændt jord,
afslører mørket bag løgnens maske.
Døden blev støv for dit påskeord livstræet skyder af sten og aske.
Breder hernede Gudsrigets glæde,
lysfyldt til stede i tro og håb.
Herre, du kom for at leve her,
række din hånd til de små og svage.
Løvspring forjættes i håbets træer,
når dine ord bærer julens dage.
Skaber hernede Gudsrigets glæde,
evigt til stede i tro og håb.
DDS 131 Lisbeth Smedegaard Andersen 1988.

KONFIRMAND-GOSPELGUDSTJENESTE

GOSPEL

Søndag 13. januar kl. 11.00 i Nykøbing Sj.
Kirke. Det er sognene Nykøbing Sjælland, Vig,

Asmindrup, Højby, Lumsås, Odden og Egebjerg der står
bag. Konfirmanderne øver flittigt dagen før med
gospelsanger Susanne Wiig Kalvåg i Nykøbing
Sjælland Kirke.

KYNDELMISSE
Det markerer vi den 3. februar kl. 17.00 med en
lysandagt i kirken. Kyndelmisse markerer at halvdelen
af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj
er gået. Kirkeligt set er det dagen for Marias renselse,
hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske
tempel. Ifølge Bibelen ser den gamle mand Simeon ham
her og kalder ham ”et lys til åbenbaring for hedninge”.
Vi mødes i kirken hvor vi holder en kort lysandagt.

Kyndelmisse slår igen sin knude i Egebjerg

Derefter går vi en kort lysvandring ned af bakken,
igennem vores lille by og tilbage til konfirmandstuen,
hvor vi får en god portion varm, dejlig suppe.
Alle både store og små er meget velkomne.

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.

GLÆDE

I TIMEVIS

Holder du af at synge GOSPEL? Så skal du helt
bestemt med til det nordlige Provstis store Gospeldag i
Egebjerg Kirke lørdag den 23. februar 2019.
Vi øver sammen fra kl. 13-19 med indlagte pauser og
slutter af med en dejlig koncert kl. 19.00 for alle der har
lyst. Dagens dirigent er den meget dygtige Susanne
Wiig Kalvåg, der igennem en årrække har været leder
af konfirmandernes gospelweekend. Til daglig er hun
bl.a leder af "Rungsted Gospelkor" og "Nordsjællands
Gospelkor".
Provstiet står for kaffe & kage samt frugt ved 15-tiden.
Aftensmad medbringer du selv. Arrangementet er
gratis og alle der har lyst til gospel, er meget velkomne.
Tilmelding til Michael Nissen på mail:
jmn@km.dk eller mobil 24 24 80 90.

FASTE

LAVN

Hvem bliver Kattekonge & Kattedronning
2019 i Egebjerg?

Det vil vise sig søndag 3. marts hvor vi holder fastelavnsfest. Festen begynder i kirken kl.10.00, hvor der er
fastelavnsgudstjeneste. Bagefter fortsætter fastelavnsfesten i forsamlingshuset med mange ”løjer”og hvor
KATTEN selvfølgelig skal slås af tønden. Alle er
velkomne og meget gerne til også at
komme udklædte i kirken.

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

7

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

02. december 1. søndag i advent Michael Nissen kl. 16.00
09. december 2. søndag i advent Michael Nissen kl. 09.00
16. december 3. søndag i advent Michael Nissen kl. 16.00
LUCIA – BØRNE & FAMILIEGUDSTJENESTE
23. december 4. søndag i advent Ida Willert
kl. 10.30
24. december Juleaften
Michael Nissen kl. 16.00
25. december Juledag
Michael Nissen kl. 10.30
26. december 2. juledag
Michael Nissen kl. 09.00
30. december julesøndag
ingen

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

01. januar
06. januar
13. januar
20. januar
27. januar
3. februar
10. februar
17. februar
24. februar
03. marts
10. marts

Nytårsdag
Michael Nissen kl. 16.00
Helligtrekonger
Ida Willert
kl. 10.30
1. søn.e.HtK
Fælles
kl. 11.00
KONFIRMANDGOSPEL I NYKØBING KIRKE
2. søn.e.HtK
Ida Willert
kl. 09.00
3. søn.e.HtK
Michael Nissen kl. 10.30
Kyndelmisseandagt Michael Nissen kl. 17.00
Sidste søn.e.HtK Michael Nissen kl. 10.00
Septuagesima
Michael Nissen kl. 09.00
Seksagesima
Michael Nissen kl. 10.30
Fastelavn
Michael Nissen kl. 10.00
1. søndag i fasten Michael Nissen kl. 10.00

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.

