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Julen har englelyd. Møllekor,
Lucia og Egebjergkoret.
Gospel og Kyndelmisse.
SøndagsCafé og kirkehøjskole.
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Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gåmed lyset. Kom! .

Gå for andre med håbet.
Gåmellem skred og fald.
Gå i flakkende skygger.
Gå –mærk at vi skal!

Gåmed sultne og trætte.
Gå – vær den anden nær.
Åbenbaring og nåde.
Gå – Kristus er her!

Gå, så bange, medmodet.
Gåmed alt hvad du tror.
Natten blir lys som dagen.
Gå på Herrens ord! .

Gå – føl livet begynde.
Gåmed budskab om fred.
Gå – lad hjerterne synge.
Gåmed kærlighed!

Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gåmed lyset. Kom!
Sten Kaalø, 2010

Iefterhånden rigtigt mange år har vi haft lys på vores
smukke kirke i Egebjerg. Fra den 1. søndag i advent og til
kyndelmisse den 2. februar. Sådan også i år. Om aftenen og
om morgenen. Og fordi kirken ligger højt på Egebjergs
bakke, som et slags fyrtårn, ja så kan man faktisk svagt se
den i mørket helt fra Hagested og fra motortrafikvejen ved
Vig. Vi er ikke de eneste der har lys på kirken. Når man f.eks.
kører rundt i landskabet i vores lille Danmark eller bare her i
Odsherred, så kan vi se, at der er lys på langt de fleste kirker.

Mange (det har jeg tit hørt sagt), synes, at det hyggeligt med
lys på kirkerne i de mørke måneder. Men det er ikke kun for
hyggens skyld. Lyset ville nemlig ikke betyde noget som
sådan, hvis det ikke også var for det lys /det håb som
udspringer af evangelierne.

F.eks. Johannesevangeliet som siger:

“I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud.
Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som
er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skin-
ner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det”.

“Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var
ved at komme til verden. Han var i verden,
og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham
ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham.
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive
Guds børn, dem, der tror på hans navn”.
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Det sande lys…

Kirken er ikke noget i sig selv, uanset hvor
mange projektører vi så end sætter på kirkebygningen.

Hvis det ikke var for den fortælling, der siger, at Gud
er i verden, at håbet er rakt os med Kristus, at der er
et lys, som skinner i mørket, Ordet som modsiger
egoisme, umenneskelighed og død.

Derfor som Sten Kaalø skriver det:
”Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om ikke at gå alene.”

Ps. Salmen er nem at synge, derfor er der indsat noder

Glædelig adventstid, glædelig jul
og et godt nyt år ønsker jeg jer alle!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Julenat, da vor Herre blev fød,
da tændte sig lyset i mørkets skød.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Påskemorgen, da Herren opstod,
da livstræet fæsted i graven rod.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Pinsedag, da Guds Ånd kom herned,
da nedsteg Guds kraft til vor skrøbelighed.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Vær velkommen, Herrens år,
og velkommen herhid!
Herrens år med vor Guds velbehag
nu bringer os glæde hver Herrens dag.
Velkommen, nytår, og velkommen her!

Dansk adventssalme (1556). N.F.S. Grundtvig 1849

Michael Nissen,
Sognepræst

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 hånds-
rækning til at fejre jul – kan kontakte sognepræst
Michael Nissen senest 14. december 2019.
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Julen har englelyd

Gløgg og musikalske
godbidder omkring
klaveret sammen
med EGEBJERGKORET.

Alle er velkomne!

Festgudstjeneste, Ni Læsninger & Møllekoret
1. december 1. advent kl.16.00
Kirkeåret indleder vi traditionen tromed deNi læsninger,
som tager os med gennem hele den bibelske fortælling
med læsninger fra begyndelsen til fuldendelsen.
Møllekoretmedvirker selvfølgelig igen ved guds-
tjenesten 1. advent. Kom og vær med til at byde det nye
kirkeår velkommen!

Dagplejejul torsdag 12. december kl. 9.00
Der dagplejejul for de små i kirken og derefter dans
omkring juletræet i konfirmandstuen.

Lys i mørket med LUCIA gudstjeneste
Søndag 15. december kl.16.00
Vi skal se børnene bære lys ind i mørket og høre
dem som engle synge Skt. Luciasangen m.m.
Gudstjenesten er en børne- & familiegudstjeneste.

OBS! OBS! JULEAFTEN
I år er gudstjenesten den 24. december kl.15.00 !!

… as every year!
Vi byder det nye år 2020 velkommenmed gudstjeneste,
1 glas & kransekage den 1. januar kl. 16.00.

Velkommen 12. december kl. 19.00 til jule-toner i kirken og julehygge i konfirmandstuen:
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Kyndelmisse
slår sin knude i Egebjerg

Det markerer vi i år på selve dagen den 2. februar
kl. 17.00med en lysandagt i kirken. Kyndelmisse
markerer at halvdelen af vinterhalvåret er gået. Dagen
peger derudover på jomfru 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 lysandagt.
Derefter går vi en kort lysvandring ned af bakken,
igennem vores lille by og tilbage til konfirmandstuen,
hvor vi får en god portion varm suppe. Børnekoret
medvirker og alle store og små er velkomne.

Gospel glæde i timevis…
FÆLLES KONFIRMAND-GOSPELGUDSTJENESTE i Vig Kirke søndag den 12. januar 2020 kl.11.00 og kl. 13.00
Det er sognene Nykøbing Sjælland, Vig, Asmindrup, Højby, Lumsås, Odden og Egebjerg der står bag.
Konfirmanderne øver flittigt dagen før med gospelsanger SusanneWiik Kalvåg i Vig Kirke.

GOSPEL WORKSHOP: HOLDER DU AF AT SYNGE GOSPEL?
Så skal du bestemt med til det nordlige provsti’s STORE GospelDag i Vig Kirke:
Søndag 1. marts fra kl. 13.00 til ca. kl. 20.00
Festligheden dirigeres af den kendte SusanneWiik Kalvåg – som med stor erfaring og entusiasme underviser
fra kl. 13-19 og der afsluttes med KONCERT kl. 19.00. Provstiet står for kaffe og kage samt frugt ved 15-tiden.
Aftensmad medbringer du selv! Det er GRATIS at deltage og alle der lyst til at synge med – er velkomne!
Tilmelding nødvendig: Til sognepræst Annette Berg, Vig Kirke, mail: annb@km.dk eller ring/sms 24 26 00 33
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Foredrag i Egebjerg:
”Nær ved høvdingen”

Søndag 16. februar kl. 14.00

Foredragsholder Else Trærup har arbejdet med
udviklingsbistand siden 1985 i mange forskellige
lande i Afrika samt i Asien og Østeuropa herunder to
år i Rusland. Hendes sidste længerevarende kontrakt
var med Dansk Røde Kors fra 1998 – 2003. Hun var
DRK’s regionalrepræsentant i Vestafrika med projekter
i Senegal, Togo, Sierra Leone, Mali og Burkina Faso
som også var bopæl. Da kontrakten sluttede i 2003,
gik Else på pension og valgte at tilbringe ca. halvdelen
af året i Burkina Faso og den anden halvdel i Odsherred
i Danmark. Sammen med sine naboer dannede Else i
2003 “foreningen Kologh Naba”med det formål at
forbedre medlemmernes levevilkår. Foreningen har nu
ca. 60 medlemmer, der er blevet oplært i forskellige
håndværk.

Else fortæller om livet i Kologh Naba og viser billeder
derfra. Hun vil også komme ind på den politiske ud-
vikling i de sidste år, der har gjort livet meget vanske-
ligt for foreningen. I 2018 udgav Else Trærup en bog
om projektet: ”Nær ved høvdingen”.
Der er mulighed for at købe varer fremstillet af
kvinderne i Kologh Naba. SøndagsCaféen indledes
med en kort gudstjeneste i Egebjerg Kirke kl. 14.00

SøndagsCafé

Hvem bliver kattekonge & dronning 2020 i Egebjerg?
Det vil vise sig søndag den 23. februar kl. 10 – 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 at komme udklædte i kirken.

Fa��e�a��! E� �i� �a�n” ”Bo�l� �i� �e� �a�e…
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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.

KIRKEHØJSKOLE
LØRDAG 29. FEBRUAR KL. 11.00 – 13.30
ODDEN PRÆSTEGÅRDS KONFIRMANDSTUE
Præstestræde 7A)

“Hvad sker, der når vi dør?” Det vil Johannes
Værge, som i mange år var sognepræst ved Vor Frue
Kirke, Københavns Domkirke tale om. Han har også
været teologisk medarbejder på Weekendavisen,
og ved den nytestamentlige del af den autoriserede
bibeloversættelse 1992 og forfatter til ny række morgen-
og aftenbønner i Den Danske Salmebog 2003. Han har
udgivet flere bøger – sidst; ”Efter døden”, som er en
vigtig bog om udviklingen i de kristne tanker om
døden og opstandelse. I den forbindelse ønsker Værge
også at berøre reinkarnationstanken – så den i forhold
til kristendom forklares og afgrænses. Der serveres en
let anretning til frokost, hvorefter der er samtale og
spørgsmål. Alle er velkomne!

$

TILLYKKE
Vores graver Niels vandt selvfølgelig og som
forventet 1. prisen for den flotteste grandækning.
Det skete på grandækningskurset 2019 for
Odsherred-, Kalundborg- og Holbæk Provsti.

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…



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 2019
01.12 KL. 16.00 FESTGUDSTJENESTE
”NI LÆSNINGER” OG MØLLEKORET
12.12 KL. 09 – 11.30 JUL/DAGPLEJEBØRN
12.12 KL. 19.00 JUL M. EGEBJERGKORET
15.12 KL.16.00 LUCIAGUDSTJENESTE
20.12 KL.10.00 SKOLENS JULEGUDSTJ.
22.12 KL. 10.30 VI SYNGER JULEN IND

JANUAR 2020
01.01 KL. 16.00 NYTÅRSGUDSTJENESTE
12.01 KL. 11.00 OG 13.00 VIG/FÆLLES
KONFIRMAND-GOSPELGUDSTJENESTER

FEBRUAR
02.02 KL. 17.00 KYNDELMISSE
16.02 KL. 14.00 SØNDAGSCAFÈ
23.02 KL. 10.00 FASTELAVN
29.02 KL. 11-13.30 KIRKEHØJSKOLE
ODDEN PRÆSTEGÅRDS KONFIRMANDSTUE

MARTS
01.03 KL. 13-20 GOSPELWORKSHOP
OG KONCERT I VIG KIRKE

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.

01. dec. 1. søndag i advent kl. 16.00 MN • NI LÆSNINGER

08. dec. 2. søndag i advent kl. 09.00 IW

15. dec. 3. søndag i advent kl. 16.00 MN • LUCIA

22. dec. 4. søndag i advent 10.30 MN • Vi synger julen ind

24. dec. Juleaften kl. 15.00 MN • OBS! Kl. 15.00

25. dec. Juledag kl. 10.30 MN

26. dec. 2. juledag kl. 10.30 IW

29. dec. Julesøndag Ingen gudstjeneste

01. jan. Nytårsdag kl. 16.00 MN

05 . jan. Helligtrekonger kl. 09.00 MN

12. jan. 1. søndag e. H3K kl. 11.00 og kl. 13.00

Fælles konfirmandgospelgudstjeneste i Vig Kirke

19. jan. 2. søndag e. H3K kl. 10.30 IW

26. jan. 3. søndag e. H3K kl. 09.00 IW

02. feb. Sidste søn. e. H3K kl. 17.00 MN • KYNDELMISSE

09. feb. Septuagesima kl. 10.00 MN

16. feb. Seksagesima kl. 14.00 MN • SØNDAGSCAFÉ

23. feb. Fastelavn kl. 10.00 MN • Katten af tønden

01. mar. 1. søndag i Fasten kl. 10.30 IW

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


