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Indskrivning af nye
konfirmander
Børnekor

En varm og lys skærsommer
Egebjerg Sogn | www.egebjergkirke.dk

Det dufter lysegrønt…
Det er sommer og i skrivende stund, er
Egebjerghalvøen klædt i den smukkeste
sommerpragt, man næsten kan tænke sig.

Ikke mindst fordi maj måned den vejrmæssig har
været smukkere end aldrig før, ja i en grad at det kan
være svært at sætte ord på. Men en af vores salmer
“Det dufter lysegrønt af græs”– gør det smukt.
Den er oprindelig gendigtet fra svensk af K. L. Aastrup,
men det er tidligere biskop Johannes Johansens senere
gendigtning, der er med i vores salmebog. (DDS 725)
Mange elsker at synge den både på grund af teksten,
men også på grund af melodien.

”Det dufter lysegrønt af græs”
Vi kender alle, tror jeg, den særlige duft. Om ikke
andet, så er den der, når vi slår græsplænen.
Går vi en tur langs Sidingefjorden, ja så er der også
visse steder stadig strandenge med vilde græsser, bier
og vildtvoksende blomster, hvor det dufter.
Jeg sætter mine reje-ruser ud fra en af de her strandenge og kommer der derfor heldigvis tit.

Men det dufter ikke kun. Der er også noget for ørene.
Det er fuglene. ”Hør fugletungers tusindfryd”.
Vi hører dem tidligt og sent fuglene her om sommeren.
Når sommeren er over os som nu, så er der kun ro fra
fuglesiden i ganske få timer i døgnet, hvis ikke nattergalen synes, at den skal udfylde tomrummet. Det synes
den så heldigvis, at den skal her i vores område.
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Men der er også noget for øjnene. For ”Se, blomsterflorets farvepragt” som det siges i et af versene.
Ja, selv selveste “Kong Salomon kroningsdragt”, må
blegne ved synet af dem. Fordi selv “den mindste fugl
og lilje er, Gud din skabervilje”, som det siges.
Ikke en spurv falder til jorden uden, at Gud er med.
Det står i Mattæus-evangeliet kap. 6 vers 25 -32.

Guds kærlighed og omsorg gælder os alle og hele skaberværket. Det er det, de sidste 2 vers handler om; om
troen og håbet på, at Jesus Kristus er det ord, der både
skaber og kan skabe liv af døde, så ny blir himmel, ny
bliver jord, en verden grøn af grøde .

Vi lever af Guds kærligheds rigdom. Det gør vi uanset
om vi vil være ved det eller ej. Men det er også en kærlighed, der stiller krav til os. Nemlig det krav, at vi skal
elske Gud af hele vort hjerte og vor næste som os selv.
Løgstrup skrev, hvad det sidste angår, at vi alle bærer
en del af hinandens liv i vore hænder, og at vi har magten til både at skade og gavne. Det forpligter os til at
passe godt på hinanden og naturen .
Husk nu at nyde de lyse nætter,
solsorten og nattergalen og
duften af det nyslåede græs.
God sommer!

Michael Nissen, Sognepræst.

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

Trinitatis-tid – hvad er det?

Efter pinse er højtiderne overstået, og sommer- og
efterårstiden er uden særlige helligdage. Perioden
kaldes trinitatis-tiden, og ordet dækker over, at man
fejrer den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd –
og hverdagslivet.

Den liturgiske farve i trinitatis-tiden er grøn, og
derfor er messehagelen i kirken også grøn. For grøn er
vækstens farve; det er vækstens tid i naturen, og i
gudstjenestens tekster handler det netop også om væksten i os; hvordan tro, håb og kærlighed vokser i os.
Guds fortælling, kan man sige, udtrykkes i kirkeårets
første del igennem julen, påsken og pinsen. Her er det
Gud, der fortæller sin historie; hvordan Gud valgte at
blive menneske og gav sig selv til verden som livets
brød. I trinitatis-tiden er det så os, der med åndens
hjælp nu skal bære Guds fortælling videre.

Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.
Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighedens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst blir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv af døde,
så ny blir himmel, ny blir jord,
en verden grøn af grøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.
Joh. Johansen
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I bragende sol og med blå himmel blev årets konfirmander konfirmerede den 29. april 2018
Øverst fra venstre; Jonas I. Jørgensen, Jonas S. Jensen og præsten. Nederst fra venstre; Lærke F. Højland,
Anne-Sofie B. Lindhardt, Lucas Bendtsen, Klara Bendixen, Nora H. Jakobsen.

Indskrivning af nye konfirmander
søndag 2. september kl. 10.00

Efter gudstjenesten er der tilmelding til konfirmandundervisningen, som begynder i september.
Medbring konfirmand, dåbsattest eller navneattest.
Selve konfirmationen finder sted sidste søndag i april;
søndag 28. april 2019 kl.11. 00.
Jo, som minikonfirmand lærer man om alle de mærkelige ting, der er i kirken. Hvorfor ser kirken f.eks. ud
som den gør? Hvad er en døbefont? Hvad er bibelen
for en underlig bog? Hvad fortæller den os og meget
andet. Nærmere oplysning vil i august blive sendt til
eleverne i 3. klasse på Egebjerg Skole eller fås ved
henvendelse til Michael Nissen på telefon 59 32 81 99.
På billedet ses MINIKONFIRMAND-holdet 2017.

Mini-konfirmand. Hvad vil det sige?
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BORNEKOR
Konfirmandstuen dannede i pinsen ramme for en korweekend for Egebjerg Kirkes Børnekor. Koret, som har
eksisteret i snart halvandet år, fik derved for første
gang mulighed for både at synge, spise og overnatte
sammen. Efter øve seancen blev der også tid til bålhygge og en god film, og så en god nats søvn inden
pinsegudstjenesten i Egebjerg Kirke, som blev ekstra
festlig med deltagelsen af både Børnekoret og en trompetist. Kirkesanger Ursula Skou og gravermedhjælper
Yvonne Vejbæk stod for afholdelsen af korweekenden.

Lørdag 9. juni kl. 14 afsluttes korsæsonen med
deltagelse i SOMMERKONCERT i Egebjerg

Efter sommerferien fortsætter Børnekoret med at øve
en gang om ugen, og alle børn i alderen 6 til 16 år er
velkomne – børn, der går i 0. klasse dog kun efter
aftale med korlederen. Udover deltagelse i udvalgte
gudstjenester i Egebjerg Kirke rummer korsæsonen
sædvanligvis både optræden på Egebjerg Skole, koncert
i en af vores nabo-byer samt deltagelse i det årlige
Luciaoptog i kirken.
Egebjerg Kirkes Børnekor
ledes af Ursula Skou,
som kan kontaktes på
tlf. 61 85 66 16 og e-mail:
urskou@mail.com

EGEBJERGKIRKE.DK
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(M)enighedsrådet
Kære kirkebladslæser

– du er nu i gang med at læse om lidt af hvert i Egebjerg kirkes ”blad” for sommeren 2018. Som tiden dog
går. I skrivende stund er det varmt, meget varmt – og
efter sigende er det svært at sælge rejser sydpå.
”At rejse er at leve”, sagde H. C. Andersen, men ”at
blive hjemme” er det liv, de fleste af os har det meste af
tiden. Og så skal vi i Egebjerg Sogn jo ikke klage over
vores hjemstavn. Med vores gamle smukke kirke på
toppen, den smukkeste natur man kan tænke sig samt
et aktivt landsbysogn, der f.eks. netop har fået kr.
25.000 fra lokaldemokratiudvalget til at lave julepynt
til byen. Julepynt? Ja – hvem tænker på det nu, men
pludselig er det efterår, vinter, jul, forår og… tiden går.
Sognet har også et aktivt Menighedsråd, der i god
stemning og enighed arbejder med kirkens liv og vækst
samt bevarelse og vedligeholdelse af bygninger og
kirke – og ja – tiden går.

Vi nærmer os igen et menighedsrådsvalg i Egebjerg,
der skal finde sted 13. november for de råd, der har
besluttet valgt hvert 2. år. 18. september kl. 19.30
holder vi orienteringsmøde i konfirmandstuen,
hvor vi skal beslutte, om ”Egebjerg-listen” igen stiller
op, og med hvem. Selvfølgelig gør den det. Hold øje
med info om orienteringsmødet på hjemmesiden.
Rigtig god sommer til jer alle!

Per Kragh, formand

Per Kragh
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.

Send os din e-mailadresse

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…

Til kalenderen

19. AUGUST. KL. 11.00
FRILUFTSGUDSTJENESTE / GNIBEN

Den fælles friluftgudstjenste med kirkerne i Egebjerg,
Vig, Nørre Asmindrup, Nykøbing Sjælland, Lumsås og
Odden afholdes i år på Gniben. Mulighed for fællesspisning efter Gudstjenesten. Medbring evt. paraply/regntøj
hvis vejret ikke holder. Mere info kommer på hjemmesiden og på plakaten i udhængsskabet v. Dagli´Brugsen i
Egebjerg.

9. SEPTEMBER KL. 10.00
HØSTGUDSTJENESTE FOR HELE FAMILIEN
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Glade turdeltagere fra udflugten til Knud Rasmussen’s hus ved Hundested den 27. maj 2018.

Fortællinger på kirkegården
Onsdag den 20 . juni kl. 19.00

Derfor vil vi gå en tur på vores kirkegård sammen med
Torben Jensen fra Frostrup, som har en stor lokahistorisk viden. Vi vil på vores kirkegårdstur besøge forskellige gravsteder og her høre historien om de mennesker,
som ligger her, og som har levet og boet i vores sogn.
Efter vores vandring drikker vi et glas vin, og har man
mod på det, afslutter vi aften med en aftensang i kirketårnet eller på kirkegården.

Ethvert menneske er en historie…

Vi mødes kl.19.00 ved kirkegårdslågen
og alle store og små er 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.

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

10. juni
17. juni
24. juni

kl. 09.00 2. søndag efter trinitatis Michael Nissen
kl.10.00 3. søndag efter trinitatis Bent Jessen
kl.10.30 4. søndag efter trinitatis Michael Nissen

01. juli
08. juli
15. juli
22. juli
29. juli

kl. 10.30
kl. 09.00
kl. 10.30
kl. 09.00
kl. 10.30

5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis
8. søndag efter trinitatis
9. søndag efter trinitatis

TIL KALENDEREN:
JUNI
20.06 Kl. 10.30
GUDSTJENESTE I KONFIRMANDSTUEN
OG BESØG FRA BAESHØJGÅRD
20.06 KL.19.00
KIRKEGÅRDSVANDRING
AUGUST
19.08.KL.11.00
FRILUFTSGUDSTJENESTE / GNIBEN
SEPTEMBER
02.09.KL.10.00
KONFIRMANDINDSKRIVNING

Michael Nissen
Michael Nissen
Michael Nissen
Ida Willert
Ida Willert

05. august kl. 09.00 10. søndag efter trinitatis Ida Willert
12. august kl. 10.30 11. søndag efter trinitatis Michael Nissen
19. august kl. 11.00 12. søndag efter trinitatis
Fælles Friluftsgudstjeneste i Gniben
26. august kl. 09.00 13. søndag efter trinitatis Ida Willert
02. sept. kl. 10.00 14. søndag efter trinitatis Michael Nissen
09. sept. kl. 10.00 15. søndag efter trinitatis Michael Nissen
Høstgudstjeneste

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:
Kirkebilen kører til samtlige gudstjenester,
andagter, koncerter samt arrangerede
møder. Egenbetaling kr. 20 hver vej pr.
person. Kirkebilen bestilles senest dagen
før. Tlf. 40 21 09 35 (Klint Taxi).
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
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.

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.

