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Nu falmer skoven trindt om land
Egebjerg Sogn | www.egebjergkirke.dk

Kristendom i Mellemøsten
Halfdan Rasmussen og Arne
Skønne opera-arier og Østrigske
toner med Carsten Svanberg
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Kalkmaleriet i Egebjerg Kirke af Skt. Kristoffer mener man er malet i 1300-tallet og er i 1400-tallet
blevet restaureret af Isefjordsværkstedet, som har ændret og tilføjet visse detaljer.

Der er mange, der mener, at kirken er alt for
rummelig. Der er også mange, der mener,
at kirken ikke har nok gennemslagskraft i
vores danske befolkning.

Det ville selvfølgelig have sin rigtighed, hvis kirken den
var et politisk parti. For et politisk parti gælder det
nemlig, at hvis ikke der er fælles fodslag, så er det
svært at slå igennem som parti. Det er det, vi i skrivende
stund ser for åben skærm, hvor partiet Venstre unægte-
ligt har sine problemer. Men nu er kirken jo ikke et
politisk parti – men kirke! Og her gælder der andre
regler. For i kirken skal der være plads til alle!

Hvorfor det?
Jo, fordi evangeliet taler til os mennesker lige netop
dér hvor vi nu engang befinder os i livet.
Det er ikke den anden vej rundt.

Det er ikke sådan, at vi først skal ændre os og være
andre end dem vi er. For evangeliet om Kristus har
noget meget afgørende at sige til os, når det drejer sig
om ansvar, skyld og tilgivelse, om tro og håb og kærlig-
hed og når det drejer sig om at være menneske i en
større sammenhæng .

Det er dét, der er rummeligheden i kristendommen.
Rummeligheden er et udtryk for, at der er plads til os
alle. Plads til dem der er enten er kede af det eller
“glade i låget”. Plads til dem der er stærke i troen,
plads til dem der sidder med tvivlen!

Nå, det var bare det.
Ses på søndag!
Hvis ikke, så forlods ønsker
jeg dig et rigtig godt efterår!

Michael Nissen, sognepræst

Ses på søndag!
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Vores smukke kalkmaleri
Vi har i vores kirke i Egebjerg et meget smukt kalk-
maleri af Skt. Kristoffer eller af Skt. Christo-phoros,
som han også kaldes på Latin. Billedet kom frem i
dagens lys, da man restaurerede kirken i 60’erne.
Vores kalkmaleri er spændene på flere punkter.
Især ansigtet, hvis vi ser nøje efter. Det er nemlig både
et mande- og et kvindeansigt. Højst sandsynligt er det
jomfru Marias ansigt som ligger bag, men som Isefjords-
værkstedet så har påhæftet et skæg for på den måde at
gøre hende til en mand. En såkaldt tidlig kønstrans-
formation af Maria til en Skt. Kristoffer.

Et anden spændene ting ved billedet er, at Skt. Kristoffer
står med en egestav i hånden. I alle andre gengivelser
står han som regel med en palmegren. Det viser at
Egebjerg formodentlig allerede omkring ca. 1350 har
heddet Egebjerg.

I følge legenden var Kristoffer, som egentlig hed Offero
eller Reprobus, en kæmpe der levede i Israel i første
halvdel af det tredje århundrede. Han havde besluttet,
at han kun ville tjene en herre, der var mere frygtind-
gydende end ham selv. Og han fandt ud af, at det
måtte være Djævelen, som han svor troskab, indtil
han opdagede, at Djævelen var bange for Jesu kors.
Derfor spurgte han en klog kristen, hvordan han
bedst kunne tjene Jesus.

Denne ledte ham hen til en stærk og farlig flod og
foreslog ham, at han på grund af hans størrelse og
styrke ville egne sig til at hjælpe folk med at krydse
den. Derfor begyndte Offero at bære pilgrimme på vej
mod Jerusalem over floden og tjente på den måde Jesus.
Men legenden stopper ikke her.

En dag kommer der nemlig en dreng, der skal over
floden. Offero tager ham på skulderen, men opdager,
at drengen er meget tungere end nogen, han før har
båret over floden. Det viser sig, at det er Kristus, som
bærer al vor synd. Derfor blev Offero tynget ned i
vandet, men også døbt og han fik navnet
"Christo-phoros", der betyder "Kristusbærer".

Man ved ikke med sikkerhed, om der er en historisk
personlighed bag Kristoffer. Men han er stadig helgen i
den katolske kirke for blandt andet sejlende og rejsende.

Michael Nissen,
Sognepræst

Nu står der skum fra bølgetop,
og blæsten river ned og op,
hvad Gud en sommer skabte.
Nu kan alene kærlighed
forhindre, at vi synker ned
i bitterhed - fortabte.

Nu haster skyerne forbi,
og modne æbler falder i
oktobermørke haver.
Gud lukker årets gyldne ring,
og sindet samler sig omkring
de lyse nætters gaver.

Gud, lær os før din vinters gru
som æblerne, der falder nu,
at slippe alt vort eget.
Din søn var her og viste os,
at døden intet finder hos
den, som har elsket meget.

Her mellemmodenhed og død,
velsign os med den sidste glød
af jordens lyse sommer,
og bryd så sindets frøskal ned,
så alt i os er kærlighed
den nat, da kulden kommer.

Tekst: Lars Busk Sørensen
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Tre herlige efterårssøndage
SØNDAGSCAFÉ I
Søndag den 22. september kl.14.00
Kristendommen i Mellemøsten – et afsluttet kapitel?

Journalist DENIZ B. SERINCI har lige har været i
Syrien, hvor han mødte forfulgte kristne. Det samme
har han gjort i Irak og Libanon og på Vestbredden.
Han har skrevet 2 bøger om IS, besøgt skoler i Irak,
hvor kristne børn blev indoktrineret til at blive jihadister.
Han har mødt kristne, der af frygt for at blive dræbt,
konverterede til islam. Hvad er kristendoms fremtid i
regionen? Kom og hørDENIZ B. SERINCI som er
knusende dygtig fortæller berette om de kristnes
forhold i Mellemøsten. Søndagscaféen indledes med
en kort gudstjeneste. kl. 14.00.

SØNDAGSCAFÉ II
Søndag den 13. oktober kl. 14.00
Med Halfdan Rasmussen og Arne fra Underød

Arne Pedersen er født og opvokset i Underød og har i
næsten 30 år været i gang med at oversætte alle danske
sange i Højskolesangbogen – til sangbar engelsk, tysk,
svensk og norsk. Således at der til enhver af Højskole-
sangbogens 572 sange er et alternativ. Arne har dog en
særlig interesse for Halfdan Rasmussen. Ved Søndags-
caféen fortæller han omHalfdanRasmussen og vil synge
nogle af hans utallige rim. Søndagscaféen indledes med
en kort gudstjeneste kl. 14.00.

SØNDAGSCAFÉ III
Søndag den 24. november kl. 14.00
Skønne opera-arier og Østrigske toner

Vi afslutter den sidste søndag i kirkeåret på festligste vis.
Det sker med ægte Café-musik vekslende med under-
holdende anekdoter fremført af trombonisten
Carsten Svanberg. Carsten Svanberg behøver
næppe en større præsentation, da han gennem mange
år har gæstet Egebjerg Kirke til stor glæde og begej-
string. Eftermiddagens program indeholder elskede
opera-arier fra Rigoletto og Carmen samt skønne
Østrigske toner, som Svanberg har hjembragt efter sit
mangeårige professorat i Graz. Søndagscaféen indledes
med en kort gudstjeneste kl. 14.00.



Korandagt med Egebjergkoret
Torsdag den 10. oktober Kl.19.30
Som en del af Odsherred kirkemusikfestival 2019 bidrager Egebjerg kirke med Egebjergkoret. Vi vil denne aften
glædes over korets smukke sang under ledelse af Anna Karina Berg. Korkoncerten afsluttes med en kort andagt.
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Stemningsbilleder fra sangaftenen den 11. juli som sluttede i kirketårnet i smukt vejr og udsigt.
Mange fandt vejen op og sanglæden frem.

BØRNEKORET I EGEBJERG KIRKE
Børnekoret startede efterårsæsonen 4. september
2019. Alle børn i alderen 8 til 15 år er velkomne.
Deltagere fra Egebjerg Skole bliver hentet af Ursula
i SFO og Klub. Alle går samlet til Præstegården,
hvor der synges, hygges og får lidt eftermiddags-
mad. Evt. spørgsmål eller tilmelding kan rettes til
Ursula på urskou@mail.com eller tlf. 29 79 03 12.

Børnetkoret øver hver torsdag fra kl. 15.30-16.30
og medvirker ved nogle af Egebjerg Kirkes
arrangementer.
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Herligt nyt konfirmandhold til 2020
Fra venstre: Gertrud, Emma, Victor, Katrine og Nanna.
Amanda mangler desværre på billedet.

Egebjerg kirkes BØRNEKOR medvirkede ved Høstgudstjenesten i nye 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.

Så nærmer vi os efteråret efter en blandet som-
mer vejrmæssigt, som de danske somre er flest.
Vi hærges heldigvis ikke af de orkaner, der
raserer alt og koster mange menneskeliv
– hvor er vi heldige i vores lille lykkelige land.

Dermed ikke være sagt, at alle i Danmark er lykkelige,
eller har grund til at være det. Vi kender alle til sorger,
sygdom, ensomhed, rådvildhed, uretfærdighed, hos os
selv eller hos vores nærmeste.

Ud over at deltage i gudstjenester har man også mulighed
for at gå ind og sætte sig i den stille kirke, der er åben
når vores gravere er der. Jeg har selv ofte brugt det at
sætte mig ½ time på kirkebænken – i Egebjerg og andre
steder på mine ferier. Man kan bede en lille bøn – eller
lade være, og bare føle roen.

Menighedsrådet holdt første møde efter sommerferien
13. august – referatet kan findes på hjemmesiden.
Jeg vil dog her nævne, at det store arbejde med renovering
af præstegårdslængerne er færdigt. Særdeles kompetente
håndværkere har lavet et flot stykke arbejde. Derudover
kan jeg nævne, at vi jo som ”Grøn kirke” skal leve op til
visse miljømæssige krav, og vi har vedtaget at revidere
planen og se, om vi kan blive endnu ”grønnere”.

Der sker så meget andet – så husk at holde øje med
aktiviteterne i kirkebladet og på www.egebjergkirke.dk.
Per Kragh, formand

Ods og Skippinge provsti:
Provstikontoret i Nykøbing er flyttet og fået ny adresse:
Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj.

Provstiets indsamlingsprojekt 2019
“GIV EN KØRESTOL” til spedalske
Du kan støtte ved at give et beløb til kirkekollekten i
kirken og ved donation via netbank til provstiets
indsamlingskonto: 0537-0000499013.
Tak om du vil være med!

Provstiets fællesmøde:
Torsdag 26. september kl. 19.30
Jens Møller Pedersen fra Spedalskhedsmissionen
fortæller om indsamlingen til fordel for kørestole,
og hvordan spedalskhed kan helbredes og forebygges!
Mødet foregår i Odden præstegårds konfirmandstue:
Kirkestræde 7 A, 4583 Sjællands Odde

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



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:
SEPTEMBER
22.09. KL.14.00 SØNDAGSCAFÈ:
KRISTNE I MELLEMØSTEN

OKTOBER
10.10 KL. 19.30 KORANDAGT MED
EGEBJERGKORET
13.10. KL. 14.00 SØNDAGSCAFÈ:
ARNE OG HALFDAN RASMUSSEN
30.10. KL. 19.00
MENIGHEDSRÅDSMØDE

NOVEMBER
03.11. KL.16.00 ALLEHELGEN:
MINDEGUDSTJENESTE FOR DEM VI HAR
MISTET I SOGNET I DET FORGANGNE ÅR.
24.11. KL.14.00 SØNDAGSCAFÈ:
TROMBONIST CARSTEN SVANBERG

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.

15. sept. 13. søndag .e. trinitatis kl. 10.30 MN

22. sept. 14. søndag .e. trinitatis (Søn.café) kl. 14.00 MN

29. sept. 15. søndag .e. trinitatis kl. 09.00 IW

06. okt. 16. søndag. e. trinitatis kl. 10.00 MN

13. okt. 17. søndag. e. trinitatis (Søn.café) kl. 14.00 MN

20. okt. 18. søndag. e. trinitatis kl. 10.00 MN

27. okt. 19. søndag. e. trinitatis kl. 09.00 IW

03. nov. Allehelgens søndag (Mindegudstj.) kl. 16.00 MN

10. nov. 21. søndag. e. trinitatis kl. 09.00 IW

17. nov. 22. søndag. e. trinitatis kl. 10.30 MN

24. nov. Sidste søndag i kirkeåret (Søn.café) kl. 14.00 MN

01. dec. 1. søndag i advent (Ni læsninger) kl. 16.00 MN

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

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


