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En dag så jeg en ung pige med en T-shirt,
hvorpå der var trykt hen over brystet: “Jeg går
i kirke”. I sig selv jo ikke noget overraskende
budskab. Men ved ligefrem at reklamere med
det, får det pludselig én til at forholde sig til
det, og stille tavse spørgsmål som:
Hvorfor gør du det? Du ligner da ikke en, der
går i kirke? Er du meget troende? Og hvis du
selv går i kirke – vil du uvilkårligt stille dig selv
spørgsmålet: “Hvorfor går jeg i kirke?”

Venner og tro
Ikke fordi det spørgsmål er nyt for mig. Tværtimod
mødes min kone og jeg ofte med undren og med netop
det spørgsmål, når de hører, at vi er flittige kirkegæn-
gere. Og det er jo et rigtigt godt spørgsmål. Fordi det
ikke alene giver os lejlighed til at tænke over det selv,
men også til at svare på det.

Barneby's Midsommer
Mange af vores venner bor i omegnen af København,
og aner faktisk dårligt hvilket sogn de tilhører.
Derfor er de også ret uforstående overfor kirkegang.
De mangler naturligt nok også forståelse for de små
sognes nærhed og fælleskab. Jeg plejer derfor, at tegne
et billede for dem, ved at forklare at dét at bo på landet
i Egebjerg Sogn – er lidt som et være med i en engelsk
tv-serie om livet på landet – med landmænd, dyrlægen
og præsten. Lidt ligesom inspektor Barneby's Midsom-
mer, bare uden mord. Og dét billede får dem til at
forstå det hele meget bedre.

Fællesskabet på landet
Så forstår de også bedre, at der på landet er et naturligt
større fællesskab omkring kirken. Derfor kommer der
procentuelt også langt flere i kirken og til kirkens
arrangementer end i storbyerne, hvor der er mange
andre kulturtilbud. Det er simpelthen en naturlig del
af det at bo på landet, hvor vi kender hinanden.

Skrabekristne
“Men tror I på det?” vil de så vide. Og der er svaret
altid: "Ja, gør I ikke?” Og så viser det sig, at afdøde
biskop Jan Lindhardt, havde ret i, at danskerne er lige-
som en skrabeplade. Når man skraber lidt i overfladen,
er der en kristen indeni. Efter lidt åndelig skraben med
foden, erkender de næsten altid, at de alligevel tror lidt
–”men på deres egen måde!” Og så er vi lige pludselig
på samme niveau. For vi tror jo også på vores egen
måde. Hvis måde skulle vi ellers tro på?

Og man behøver jo ikke tro fra skabelseshistorien til
juleaften for at være kristen. Hvis bare man tror lidt
fra juleaften til påske, så er det såmænd OK…

Henrik, DHM

Jeg går i kirke

Hvornår har du sidst hoppet
i en vandpyt?

Billeder fra fastelavn er fra facebook gruppen “Egebjerg i Odsherred”
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Det er måske ikke noget, vi sådan går og tænker over i
det daglige. Når alt går som det skal, imellem opvask
og arbejde og fritidsinteresser, så tænker vi ikke over,
at det er livets konsekvens. Det skal vi heller ikke.
Men inderst inde – ved vi det alligevel godt, bevidst
eller ubevidst, ung som gammel – at menneskeliv er
som græssets og blomstens i enge. Vi deler samme
skæbne. Græsset og blomsten ved det bare ikke.

Det ved vi. Det er forskellen og derfor sikrer vi os så
godt vi kan, hvis vi da ikke har givet op på forhånd.
Men er man ovenpå, og har man overskud, så gør de
fleste i hvert fald, hvad de kan for at sikre sig. Måske
løber man, så man bliver helt violet og blå i hovedet af
det. Måske trimmer man sig i et af de fitnesscentre,
der skyder op overalt, som er vor tids templer.
Måske gør man noget andet for at holde sig i form.
Og det er der jo heller ikke noget galt i. Tværtimod, så
er det jo godt at røre sig. Måske spiser man tilmed,
hvis man går meget op i det, helsekost og økologisk.
Måske får man fedtsugninger og ansigtsløftninger og
brystløftninger og botox i læberne, for at holde alde-
rens spor på afstand og så alligevel!

Alligevel trods alle ihærdige anstrengelser på nærmest
at gøre os selv udødelige, så kan der alligevel godt være
en fornemmelse, en lille angst inderst inde måske.
Hvorfor? Jo, fordi vi ved det jo som sagt godt, at det
hele på få sekunder kan ændre sig.
Alt det, vi så ihærdigt går og bygger op for at sikre os
på den ene eller anden måde. Alt har sin stund. Alt
menneskeskabt kan når som helst styrte sammen, også
selvom der til enhver tid er profeter, der vil hævde det
modsatte. Liv kan gå i stykker på splitsekunder.

Som det siges i prædikerens bog i det Gl. Testamente;
“Alt har sin stund og hver en ting under himlen sin tid”.
En tid til at fødes og en tid til at dø.
Det er vilkårene.

Eller som salmedigteren Gustava Brandt siger det i en
salme: ”Tænk at livet koster livet, det er altid samme
pris”, men netop derfor, som Gustava siger det, kom
med glæde hvis det er muligt, og vær til stede i det liv
der nu engang er dit. Kun en ting står urokkelig fast
– uanset hvad der så end sker i denne vores evigt for-
anderlige verden – og dét er Guds ord. Det er altid det
samme. Uforanderlig. Ordet som er synligt og virkelig-
gjort i og med Kristus. Liv kan være så forskellige.
Nogen er heldige og fødes måske med en sølvske i
munden. Andre er måske ikke så heldige og har og får
af forskellige grunde et svært liv. Det er ikke alt, vi kan
forstå og give et svar på. Hvorfor liv og skæbner f.eks.
kan være så forskellige. Men en ting ved vi: Det er, at
Ordet er Guds kærlighed! Derfor, lyder evangeliet
stadig hver søndag. De ord Gud sagde til os i vores dåb,
at hvad der end sker, uanset hvordan vort liv det vil
forme sig og bliver, “så vil jeg din Skaber altid være med
dig i Jesu navn, alle dine livs dage indtil verdens ende”.

Men hvad nu, hvis det hele alligevel ramler, måske
fordi sygdom, savn, tvivl, sorg eller noget andet tager
modet fra os. Ja så står én ting stadig fast og uændret:
At Gud er den klippe, vores liv er grundet på.
For Gud er og Gud vil altid i Jesu navn være din og
min mulighed. Ikke kun i dag, hvor vi måske tror og
synes vi kan det hele selv, og har så ufattelig mange
muligheder at vælge imellem, men også den dag vi
indser, at vi ingen muligheder har længere.

Så er Gud stadig tilstede i al sin kærligheds rigdom i
Ordet som er Kristus. Han, som det siges i en salme,
som i skok vil forlade dig og mig alle vore synder. Han
som råder på al vor elendighed bod. Han som kender
vor skabelses gåde og som derfor altid kommer støv-
trådeværket, dvs. dig og mig i hu. Godt at vide i det
forår som kommer så sagte.

Michael Nissen, Sognepræst.

Livet er farligt!

Hvorfor?
Jo, fordi vi dør af det en dag…
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BØRNEKOR
Billedet herover viser vores nye børnekor, som med
stor succes sang ved fastelavnsgudstjenesten i februar.
Koret ledes dygtigt af Ursula Skou – og har du et
barn, der også gerne vil synge med, kan du kontakte
hende på telefon 30 42 03 09.

Stående øverst fra venstre: Olav, Joli, Hannah, Ella,
Katinka, Gerda, Tifani, Margrethe og Katrine.

ÅRETS KONFIRMATION
I år er der kun 3 konfirmander, der skal konfirmeres
søndag den 30. april kl 11.00 i Egebjerg Kirke.
Vi glæder os til den (lille) store dag!

Marie Louise Gaarde Kofoed, Jeppe Davidsen
og Nina Lagermann.

SIGURD STUBBERGÅRD
Ikke den fortabte, men tidligere konfirmand og Ege-
bjergdreng vender tilbage. Sigurd Stubbergård snart
cand. theol fra København, holder prædikenen
søndag den 19. marts kl.10.00

EGEBJERGKORET • KONCERT
Kom og oplev smukke toner i Egebjerg Kirke:
Torsdag den 30. marts kl. 19.30

BØRNEGUDSTJENESTE
MED FÆLLES SPISNING
Kom til børnegudstjeneste i børnehøjde med hyggeligt
samvær og spisning bagefter i Konfirmandstuen:
Onsdag den 5. april kl. 17.00 – 18.30

Den populære sangaften fortsætter!
Onsdag den 31. maj kl. 19.30 samles vi igen for
dykke ned i vores store sangskat. Vi synger af
karsken bælg af Højskolesangbogen, Salmebogen
eller frit efter hvad man synes. Kom og vær med!
Det er så hyggeligt.

Det sker…
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Mindestenen for Grundtvigs moder er en stor
granitsten, med et lille vers skrevet af Grundtvig:
O moderstøv og moderånd
Mit hjertes tak du have
Som lærte mig i ledebånd
På herrens ord at stave.

Stenen er tegnet af Joakim Skovgaard
og udført af Larsen-Stevns.

UDENDØRS PINSEGUDSTJENESTE
PÅ EGEBJERGGÅRD OG FROKOST
I HAVEN
Grundtvigs moders barndomshjem danner rammen
omkring udendørspinsegudstjenesten og frokosten
2. pinsedag 5. juni kl.11.00. Ved Egebjerggårds
baghave står mindestenen for Kathrine Marie Bang,
Grundtvigs moder, som blev født på Egebjerggård i
1748. Som tyveårig ægtede hun Grundtvigs fader;
Johan Grundtvig, der var kapellan ved Egebjerg Kirke
fra 1758 til 1762.

Husk evt. et varmt tæppe. Er vejret dårligt, rykker vi
indendørs. Alle er velkomne. Adressen er:
Egebjerggård (Adlers gård), Egebjergvej 306.

PINSE
Pinse er efter jul og påske kirkens tredje store højtid.
Ordet pinse kommer af det græske ord pentekoste.
Det betyder den halvtredsindstyvende og refererer til,
at pinsen falder 50 dage efter påske. Pinsen er festen
for Helligåndens komme. Her fejrer vi, at Helligånden,
som er Guds ånd, kom til verden og skabte tro, håb og
fællesskab blandt mennesker.

PÅSKE
Påsken er ikke chokoladefigurer, fjer og kulørte æg.
Påsken er den største kristne højtid og en grundfortæl-
ling i vores kultur. Den handler om livets store spørgs-
mål og om nære menneskelige erfaringer – håb,
forsoning, tilgivelse, fællesskab, tro på livet, men også
svigt, ensomhed, lidelse og død.

Tid til tilgivelse
Påskens fortælling om Jesus' død og opstandelse er én
stor beretning om tilgivelse. Tilgivelsen er vores mulig-
hed for at komme videre, når livet er kørt fast.
Et vendepunkt, en ny begyndelse.

Fællesskab
SKÆRTORSDAG var dagen før Jesus blev korsfæstet.
Om aftenen tog han afsked med sine disciple ved den
sidste nadver. Rundt om bordet sad venner og en
kommende forræder. Alle blev tilbudt at være en del

af fællesskabet - alle fik tilbud om tilgivelse.

Lidelse
LANGFREDAG bliver Jesus dømt til døden, korsfæstet
og begravet. Det er dagen, hvor vi bliver mindet om, at
alle mennesker mister, lider og dør.

Opstandelsen
PÅSKEDAG fejrer vi, at Jesus opstod fra graven.
Dermed opstod også håbet, forsoningen, tilgivelsen,
troen, nyt og evigt liv.

Kilde: www.folkekirken.dk – LÆS MERE
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Det nye menighedsråd er nu i arbejdstøjet. Men det er
ikke det eneste nye. Også hjemmesiden egebjergkirke.dk
og kirkebladet er nyt, og vi håber, at I læsere kan lide
det. Vi udsender jo via mail, men vil også gerne sende
en papirudgave, hvis det ønskes.
Giv os blot besked om dette.

Derudover er der lavet en kasse ved kirkegården, hvor
kirkebladet kan hentes ved indgangen til kirkegården
eller i våbenhuset. Derudover kan man også tage
kirkebladet i Dagli' Brugsen.

Menighedsrådet arbejder fortsat med det store projekt
– at vedligeholde Præstegården. Vi har fået en arkitekt-
rapport, som vi følger og prioriterer efter. Den gamle
fredede bygning har krævet og kræver fortsat stor
opmærksomhed. Den må ikke og fortjener ikke at
forfalde. Med ønsket om et dejligt forår & en stor
hilsen fra Menighedsrådet.

Per Kragh, formand

(M)enighedsrådet

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.

Billeder fra fastelavn er fra facebook gruppen “Egebjerg i Odsherred”
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Tvivl
Med thomaskravet står vi her,
med tvivlens skæl for øjets skær
- langfredags angst i mindet.
Du kender, Gud, vor splittethed,
vor længsel mod dit lys, din fred
og kulden dybt i sindet.

Vi tror på det, vort øje ser:
det kendte, sikre - intet mer
- en jordfødt, bundet viden.
Du under os en evighed,
et liv, som ingen grænser ved;
men dage dør i tiden.

I dybet under stenet jord
må tjørnen søge vandets spor
med blinde, hvide rødder.
Vi famler skræmt i gravens skød,
men ser kun naglegab og død
og sår på dine fødder.

Da kommer du igen til os
- hver lukket dør, hver tvivl til trods
- med ord, vi kan fornemme.
Bag det, som vore øjne ser:
lidt vin, lidt brød - og intet mer!
dér hører vi din stemme.

Her er det tunge glædesbud,
hvis pris, min Herre og min Gud!
til bunds du selv kun kender.
Her får du for dit liv, dit blod
min thomastro, mit svage mod
- og gir mig dine hænder.

Joh 20,24-29
Lisbeth Smedegaard Andersen 1988.

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



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.

TIL KALENDEREN:
12.03 KL.10.00-14.00 INDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
14.03 KL.19.00 MENIGHEDSRÅDSMØDE
19.03 KL.10.00 TIDL. KONFIRMAND
SNART CAND. THEOL PRÆDIKER
30.03 KL.19.30 KONCERT MED
EGEBJEGKORET
05.04 KL.17.00-18.30 BØRNEGUDSTJ.
MED FÆLLESSPISNING
13.04 KL.19.30 NADVERGUDSTJENESTE
14.04 KL.10.00 LITURGISK GUDSTJ.
16.04 KL.10.00 PÅSKE & FESTGUDSTJ.
30.04 KL.11.00 KONFIRMATION
23.05 KL.19.00 MENIGHEDSRÅDSMØDE
31.05 KL.19.30 SANGAFTEN
04.06 KL.10.00 FESTGUDSTJENESTE
05.06 KL.11.00 UDENDØRS PINSEGUDS-
TJENESTE PÅ EGEBJERGGÅRD OG
FROKOST I HAVEN

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. 25 10 77 09
E-mail: perselv@gmail.com

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.

05. marts 1. søndag i fasten 10.30 IW
12. marts 2. søndag i fasten 10.00 MN
19. marts 3. søndag i fasten | Sigurd Stubbergård 10.00 SS
26. marts Midfaste 10.00 MN
02. april Mariæ Bebudelsesdag 10.00 MN
05. april Børnegudstjeneste og fællesspisning 17.00-18.30 MN
09. april Palmesøndag | Dåb 10.30 MN
13. april Skærtorsdag 19.30 MN
14. april Langfredag 10.00 MN
16. april Påskedag 10.00 MN
17. april 2. påskedag 09.00 IW

23. april 1. søndag e. påske 10.00 MN
30. april 2. søndag e. påske | KONFIRMATION 11.00 MN
07. maj 3. søndag e. påske 10.30 IW
12. maj Store Bededag 10.00 MN
14. maj 4. søndag e. påske 09.00 MN
21. maj 5. søndag e. påske 10.30 IW
25. maj Kristi Himmelfartsdag 10.00 MN
28. maj 6. søndag e. påske 10.30 MN
04. juni Pinsedag 10.00 MN • FESTGUDSTJENESTE
05. juni 2. pinsedag | Friluftsgudstj. | Egebjerggård 11.00 MN
11. juni Trinitatis søndag 09.00 IW

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


