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”Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor”. Så
smukt skrevet af Halfdan Rasmussen. Det er en hyldest
til den største af alle gaver: At livet kommer til os;
og at det ikke er noget vi selv i al vores foretagsomhed
er herre over. Når vi nærmer os advent, så udfolder vi
præster os for 117. gang om, at advent det betyder
”at komme til” og at ”noget kommer til os”.
Nu tager vi så en tur til.

Endnu et kirkeår er slut og 1. søndag i advent giver vi
os i kast med et nyt. Cirklen sluttes kan man sige, og
bevægelsen fortsætter ved at det nye år indledes med
en forberedelsestid. Men netop fordi vi lever efter den
første jul, den første påske, den første pinse, så aner vi
i horisonten, hvad det er, der kommer til os – henover
hverdage, juleforberedelser og måske komplicerede
familierelationer.

Livet er en morgengave, sjælen er et pilgrimskor!
Halfdan Rasmussens udbrud tager os med til et sted
langt fra novembers mørke og decembers julelys.
Nemlig derhen hvor håbet og troen er levende.
Advent er sådan set ikke en forberedelse til julen, men
en forberedelse til hele kirkeåret. Advent foregriber
både julenat, påskemorgen og pinsedag.

Disse fester er højdepunkterne, der kaster lys over
vores liv og alle hverdagene, som gør, at det bliver
muligt at nynne ”Livet er en morgengave…” – om ikke
andet så nogle af morgenerne forhåbentligt.
Michael Nissen, Sognepræst.

Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster, der sprang ud,
med glæde over markens grøde.

Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.

Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.

Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.

Johannes Johansen.

“Livet er en morgengave…”
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Disse 2 smukke klokker i Egebjerg kirketårn har i de sidste ca. 450 år budt det nye kirkeår
med jul, påske og pinse – Velkommen!

Klokken til venstre er støbt i 1550 og egentlig lavet til Vig Kirke. Her er indskriften bl.a.; ”HIELP OS GVD ALTID ER GVD
MED OS HVO KAND THA WERE IMOD OS…” Klokken til højre er fra 1601. På den står; ”DENNE KLOKE LOD ERLIG OCH
WELLBIVRDIG MAND ARRILD HVIDT TILL ODERSBERG, DANMARKS RIGENS KANDSLER OCH HØFFVITZMAND PÅ
DRAXHOLM STØBE TILL EGEBJERG KIERKE PÅ KIERKENS BEKOSTNING ANNO 1601 STØBT MIG BORCHARDT GELEGIESSER”
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Festgudstjeneste, Ni læsninger og Møllekoret
1. ADVENT SØNDAG 3. DECEMBER KL. 16.00
Møllekoret er blevet en hævdvunden tradition og medvirker derfor selvfølgelig igen
ved gudstjenesten 1. advent kl.16.00, når udvalgte “Ni læsninger “ tager os med
gennem hele den bibelske fortælling fra begyndelsen til fuldendelsen.

Der tændes lys i mørket
2. ADVENT SØNDAG 10. DECEMBER KL.16.00
Kom til luciagudstjeneste i vores gode gamle kirke. Vi skal se børnene bære lys ind
i mørket og høre børnene på englevis synge Skt. Luciasangen m.m.
Gudstjenesten er en børne- & familiegudstjeneste. Alle er velkomne.

Dagplejejul TIRSDAG 12. DECEMBER KL. 9.00
Der er dagplejejul i kirken og derefter dans omkring juletræet i konfirmandstuen.

Juletoner med Egebjergkoret,
gløgg & godter
TORSDAG 14. DECEMBER KL. 19.00
Velkommen til juletoner i kirken og dernæst julehygge og fællessang i konfirmand-
stuen med mundgodt, gløgg omkring klaveret sammen med Egebjergkoret.

SKOLENS JULEGUDSTJENESTE TORSDAG 21. DECEMBER KL.10.15
Kom og hør kamelen Hamid fortælle om Julens budskab gennem ”kamelens historie”
Dukketeater - juleevangeliet, julesalmer, og måske skal vi også høre luciakoret synge en
julesang. Alle der har tid og lyst er velkommen til at sætte sig på kirkebænken og være med.

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 håndstrækning til at fejre
jul kan ansøge vores menighedspleje.
Ansøgning sendes til sognepræsten Michael Nissen senest 10. december 2017.

DEJLIG ER JORDEN



EGEBJERGKIRKE.DK 5

”Same procedure as every year”
NYTÅRSDAG 01. JANUAR 2018 KL. 16.00
Egebjerg Kirke byder vi det nye år 2018 velkommen med nytårsgudstjeneste,
1 glas og kransekage kl.16.00 i kirken

Konfirmandgospel i Egebjerg Kirke
SØNDAG 14. JANUAR KL.11.00
Det er sognene Nykøbing Sjælland, Vig, Asmindrup, Højby, Lumsås, Odden og
Egebjerg der står bag. Konfirmanderne øver flittigt forinden med gospelsanger
Susanne Wiik om lørdagen i Egebjerg Kirke.

Kyndelmisse slår igen
sin knude i Egebjerg
DET MARKERER VI SØNDAG 4. FEBRUAR KL 17.00
Historisk set er kyndelmisse blevet markeret som dagen, hvor halvdelen af
vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået. Men 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”.

Lysvandring ned af Egebjerg bakken…
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. Alle store og små er velkomne.

Hvem bliver årets kattekonge 2018?
Det vil vise sig søndag 11. februar, hvor vi holder fastelavnsfest kl. 10
Festen begynder i Egebjerg Kirke 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 – både store og små.

VAER VELKOMMEN

Gospelsanger
Susanne Wiik
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Et nyt kirkeår starter og dermed også en ny konstitue-
ring i Menighedsrådet. Den kendes ikke i skrivende
stund, men der er nok ikke store ændringer.
Vi har et energisk samarbejdende menighedsråd, hvor
alle yder et stort bidrag. Det har været et spændende
og foretagsomt år i kirken med både gudstjenester,
korarrangementer og foredrag. Det store scoop var
besøg af journalist og forfatter Puk Damsgaard, der
gæstede en stopfyldt kirke 27. oktober.
En sej og modig dame, der tryllebandt os alle med sine
empatiske fortællinger om hendes arbejde som journa-
list helt ude i frontlinien, bl.a. i Mosul. Irak, da byen
blev generobret fra Islamisk stat. Hun har været helt
tæt på den nød og de lidelser, voksne og børn har
været udsat for. Hvor er vi dog privilegeret i Danmark.

Menighedsrådet har jo bl.a. ansvaret for, at kirke og
præstegård vedligeholdes – og et af de helt store
projekter i det nye år er renovering af tagkonstruktio-
nen i præstegårdens portlænge. Et ingeniørsyn klar-
lagde, at den var i fare for at falde sammen, så hurtigt
blev der lavet midlertidig sikring – og nu er der ved at
være en plan klar for den endelige renovering af
portlængen i den fredede præstegård fra 1776.

Menighedsrådet ønsker alle et godt nyt (kirke) år.
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.

Advent
Fjerde søndag før juledag
begynder adventstiden.
Advent kommer af 'Adventus
Domini' (latin), som betyder
'Herrens komme'.

Kristendommens advent
handler om forventning og
forberedelse til den store jule-
fest, hvor det er Gud selv, der
kommer til verden gennem
Jesus fødsel. Første søndag i
advent er også en festdag,
som markerer begyndelsen på
et nyt kirkeår.

Mens vi venter
Mange adventstraditioner
handler om at glæde sig og tælle
ned til jul. Hver søndag tænder
vi et lys mere i adventskransen,
indtil de fire lys brænder.
Ligesom kalenderlys og kalen-
dergaver handler adventskran-
sen om at tælle ned til jul.

Julekrybbe, Luciafest og levende
lys hører også til adventstiden.
De spreder julestemning og for-
bereder os på festen, som også
handler om, at der blev tændt
lys i mørket.

Advent var en fastetid
Adventstidens farve er lilla, som
symboliserer bod og forbere-
delse.

Før i tiden fastede man som
forberedelse til julen.
At undvære noget godt i en tid
skulle styrke længslen efter, at
festen begyndte og samle
opmærksomheden om julens
åndelige indhold.

Farven lilla bruges også i faste-
tiden før påske.
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Meld dig ind i Folkekirken
Hvis du ikke er medlem af Folkekirken, så kontakt Sognepræst Michael Nissen. Man kan blive døbt i alle aldre.
Hvis du er døbt, men har meldt dig ud af Folkekirken, tager det kun 10 sekunder at blive medlem igen.
Henvend dig og få en formular til genindmeldelse. Hjertelig velkommen!

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 sam-
arbejde med udveksling af e-mailadresser. Så modtager du alle-
rede 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

Her årets friskeminikonfirmander. Fra venstre;
Eskild, Bjørk, Esther, Chanel, Gustav, Josefine og
Mikkeline.

Konfirmandholdet der skal konfirmeres 29. april 2018.
Fra Venstre: Jonas J., Lucas, Nora, Anne Sofie, Klara, Lærke
og Jonas I.

Meld dig som indsamler!
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 11. MARTS 2018
Folkekirkens Nødhjælp afholder den årlige husstands-
indsamling, som samler penge ind til bekæmpelse af nød
blandt verdens fattigste.

Derfor meld dig som indsamler til
Michael Nissen, tlf. 59 32 81 99



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:
DECEMBER
03.12. KL. 16.00 FESTGUDSTJENESTE
”DE NI LÆSNINGER” MED MØLLEKORET
10.12. KL.16.00 LUCIAGUDSTJENESTE
12.12. KL. 09.00 JUL FOR DAGPLEJEBØRN
12.12. KL.19.00 JULETONER OG GLØGG
I KIRKEN OG KONFIRMANDSTUEN
21.12 KL. 10.15 SKOLENS JULEGUDS-
TJENESTE MED DUKKETEATER
JANUAR
01.01. KL.16.00 NYTÅRSGUDSTJENESTE
ET GLAS & KRANSEKAGE
14.01. KL. 11.00 KONFIRMAND-
GOSPELGUDSTJENESTE EGEBJERG KIRKE
FEBRUAR
04.02 KL.17.00 KYNDELMISSEGUDST.
MED VANDRIG OG DEJLIG SUPPE
11.02 KL. 10.00 FASTELAVNSFEST
MARTS
11.03 Kl.10.00 FOLKEKIRKENS
SOGNEINDSAMLING

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.

03. december 1. søndag i advent NI LÆSNINGER 16.00 MN
10. december 2. søndag i advent LUCIA 16.00 MN
17. december 3. søndag i advent 09.00 MN
24. december Juleaften 16.00 MN
25. december Juledag 10.30 MN
26. december 2. juledag 10.30 IW
31. december Julesøndag/Nytårsaften Ingen

01. januar Nytårsdag 16.00 MN
07. januar 1. søndag efter Helligtrekonger 09.00 IW

14. januar 2. søndag efter Helligtrekonger 11.00 MN
KONFIRMANDGOSPELGUDSTJENESTE

21. januar 3. søndag efter Helligtrekonger 10.30 AB
28. januar Septuagesima 10.00 MN
04. februar Seksagesima KYNDELMISSEGUDSTJ. 17.00 MN
11. februar FASTELAVN 10.00 MN
18. februar 1. søndag i fasten 10.30 MN
25. februar 2. søndag i fasten 09.00 MN

04. marts 3. søndag i fasten 10.30 IW

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


