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Hvor er fårene løbet hen?
Egebjerg Sogn | www.egebjergkirke.dk

Rundvisning i kirken  
og i Præstegården. 
SØNDAGSCAFÈ “Mysteriet i 
Genbrugsen” med Anna Grue.   
FØR BØRN: “Jesus og Judas”
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1. Fra vest står blæsten ind mod                                                                                                                                                
de lave fyrrehegn                                                                                                                                                                    
der danser skyggedans med mørkets magter                                                                                                                       
mens skyer går og kommer                                                                                                                                                  
med tågedis og regn                                                                                                                                                            
og vådt og vissent løv i kælderskakter. 

 
2. Når somren er til ende                                                                                                                                                  

og feriedage brugt                                                                                                                                                                           
og vibeskrig og lærkesang forstummet                                                                                                                         
når markerne er høstet                                                                                                                                                     
og træet bærer frugt                                                                                                                                                              
skal vores lovsang fylde himmelrummet. 

  
3. Til Gud der i sin godhed                                                                                                                                                     

lod alting spire frem                                                                                                                                                            
og sendte sol og regn til byg og hvede                                                                                                                         
han glemmer ingen skabning                                                                                                                                                        
og husker også dem                                                                                                                                                       
som året bragte mere gråd end glæde  

4. Frygt ikke! det er ordet                                                          
når havtorn står med bær                                                    
og hede sommerdrømme er forbrændte                         
Gud er hos den der ængstes                                                 
og den hvis fremtid er                                                            
en ligning med en hel del ubekendte.  

 
5. Hør! fugletrækket nordfra                                                   

en sommer brænder ned                                                        
og græsset visner væk og solen vender.                          
Når Gud vil lyse om os                                                           
velsignelse og fred                                                                   
skal vinterhjerter leve i hans hænder.                            

 
Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen 2013  
Musik: Erik Sommer 2013 

 
 
 
Der er en helt særlig ro over den her salme, som er 
skrevet af Lisbeth Smedegaard Andersen i 2013.  
Septembersolen skinner gyldent, og fra vest står  
blæsten ind. Skyerne der kommer og går. Tågedisen og 
regnen, som lægger sig over det faldne løv.                                                    
Høsten, frugttræerne og fugletræk. Græsset visner og 
solen vender. 

I det daglige er vi ofte mere omgivet af alt det, vi selv 
har frembragt. Men når vi er i naturen, og det er dét 
salmen siger, så bliver vi mindet om, at vi er del af 
noget større end os selv. For Lisbeth Smedegaard  
Andersen er en salme ikke kun et digt, en sang, men 
også en bøn og en prædiken. Og den her salme har lidt 
af det hele. For når den synges eller læses er dens håb 
rettet imod Gud, i hvis hænder vi er, også når mørke 
og kulde og efterår kommer.       
                                                           
Med ønsket om et godt efterår til alle! 
Michael Nissen, sognepræst 

Fra vest står blæsten…



EGEBJERGKIRKE.DK     3     

 
Lidt om Paulus på vores altertavle 
Paulus er en af figurerne på vores altertavle i kirken, 
skabt af Lorenz Jørgensen i 1648. Paulus var oprinde-
ligt ikke en af Jesu 12 disciple. Tværtimod, så forfulgte 
han i tiden efter Jesu korsfæstelse og opstandelse de 
kristne menigheder, han kunne opspore. Som det siges i 
Apostlenes gerninger kap. 9 vers 1: ”Så fnyste han af 
raseri og truede Herrens disciple med mord".                                                                                             
Men på sin vej mod Damaskus, i færd med at forfølge 
og fængsle kristne, skete der noget. Han blev blændet 
af et skinnende lys, og Jesus talte direkte til ham:  
”Jeg er Jesus som du forfølger, rejs dig og gå ind til 
byen, så vil du få at vide hvad du skal gøre” (APG. 9.5)                                                                                      
Selv siger han, at han blev omvendt ved at se den  
opstandne Kristus. (1 Kor.15:8-9) Egentlig hed Paulus ikke 
Paulus, men Saulus. I Apostlenes Gerninger 13.9 står:  
”Saulus, som også kaldes Paulus”. Paulus foretog 3 
missionsrejser, hvor han  grundlagde menigheder på 
sin vej. Bl.a. i Tyrkiet, Grækenland og i Rom.  
 
Paulus’ 13 breve i Det Nye Testamente er breve til 
disse menigheder. Brevene har siden haft en meget stor  
betydning for vores kristne forståelse. Bl.a. læren om 
retfærdiggørelse ved tro og ikke ved lovgerninger.  
Noget Paulus skriver om både i Romerbrevet og Galater-
brevet. Paulus dør martyrdøden i Rom ca. år 64-67.                                                                                                                                              
Retfærdiggørelse ved tro blev og var  afgørende for  
Luther. Dét, at vi trygt kan stole på, at vi er omgivet af 
Guds kærlighed, som ikke rækkes os efter fortjeneste 
men er gratis, det vil sige af nåde. I 1536 gik vi over til 
den Lutherske lære i Danmark.    

 
Hvor er fårene? 
 
 
”Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har  
besluttet at give jer Riget”  Lukas KAP 12.vers 32.  

 
Tænke sig det privilegium som præst i Egebjerg og så  
på Guds vegne, i disse for vores verden så usikre tider, 
at få lov til at sige: ”Frygt ikke, du lille hjord, for jeres 
fader har besluttet at give jer Riget!” 
Det er da stort ! 
 
Problemet er bare, hvis vi nu skal lave en lille analyse 
på det her, at selvom der herhjemme findes en temme-
lig stor “flok får” (for at blive i billedsproget) på om-
kring 4.327.018 personer, der ifølge statistikken pr. 1. 
januar 2020 betaler kirkeskat til folkekirken (det sva-
rer til ca. 74,3 % af befolkningen), så kan det for den 
lokale sjælehyrde engang imellem være svært at finde 
hjorden, dvs. fårene man kan fortælle dette glædelige 
budskab videre til; at vi ikke skal frygte, fordi himlens 
og jordens skaber har besluttet sig for, at give os Riget. 
 
Spørgsmålet er derfor, og det er jo egentligt et relevant 
spørgsmål; Hvor er hjorden så henne i dag 2020,  
når den nu umiddelbart ikke altid er til at få øje på i 
folden, altså i kirken og heller ikke altid i Egebjerg 
kirke om søndagen?  
 
Ja, det kan der selvfølgelig være flere forskellige bud på. 
For det første kan hjorden jo ganske enkelt være løbet 
væk. Men væk det er den ikke. Den er der jo et eller 
andet sted. Det afslører den betalte kirkeskat jo. 
 

… fortsættes 
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Så måske kan noget tyde på, at flokken eller ”fårene”  
bare løber forvirrede og rodløse rundt et eller andet 
sted på må og få “på Herrens mark”, springende rundt 
efter alle mulige forskellige af de af tidens mange fløjter, 
der nu engang fløjter i dag. 
      

En anden mulighed kan være, at fårene er blevet 
for sløve, for forkælede eller for forædte og lige-
glade, og det er måske nok det mest tænkelige , 
hvilket der igen kan være mange årsager til.  
F.eks. at folkekirken ikke har fulgt med tiden.  

 
Eller modsat måske, at folkekirken har logret for 
meget med halen, for at tækkes tidens ånd.                                                                                                                        

 
Dertil kommer, at vi siden 70’erne og med den stigende 
velfærd der har været, yderligere har hældt kristendom 
samt viden om hvad kristendom er, ud med badevandet. 
Med det resultat, at børn og også voksne i Danmark 
ved mere om, hvad f.eks. islam er, end om hvad  
kristendom er.                                                                                                                                                                 
 
Og det vil stort set igen sige ingenting, udover at der  
måske er et eller andet mellem himmel og jord.                                                                                                                                              
 
Nu ligner får normalt hinanden                                                                                                                                        
Der er selvfølgelig de sorte får. Der er nogen, der 
mener, at det er præsterne. Men hvad enten vi er sorte, 
hvide, gule eller røde i skindet, så er menneskelig  
adfærd, drift og behov, selv i vore krænkelsestider, 
nogenlunde ens, når det kommer til stykket.                                                          
Derfor er vi alle, trods vores forskelligheder, en del af 
det store fællesskab vi kalder for “menneskeheden”.  
Og det er ikke en lille, men en meget stor flok på efter-
hånden mange milliarder. 
 
Alligevel er et menneske set i kristendommens lys  
aldrig bare et ligegyldigt nummer i en stor grå masse. 
Ganske enkelt fordi det i kristendommen fastholdes, at 
ethvert menneske uanset skind og farve er Guds skabt 
og har derfor i Guds øjne et personligt ansigt, et navn 
og et liv, hvis inderste Gud kender. 
 
Og det er jo dét fantastiske!  

At Gud ikke er ligeglad, også selvom vi måske er det. 
Derfor er evangeliet altid talt personligt og gælder  
derfor personligt den enkelte. F.eks. står der derfor 
heller ingen steder i Det Nye Testamente, at man skal  
elske sin næste, eller at det er de andre, der skal elske 
deres næste. 
 
Nej, der står altid du. Du skal elske din næste! 
   
Du er personlig tiltale og derfor kan ingen heller undslå 
sig, dukke hovedet i den store grå mængde og fralægge 
sig  ansvaret. Dvs. ingen af os har derfor lov til bare at  
vende ryggen til, når vi f.eks. møder det onde.  
Det være sig i os selv eller omkring os. Ingen har ret til 
at pege væk fra sig selv og hen til alle de andre, som 
heller ikke lever op til kærlighedskravet. For elsker du 
Gud af hele dit hjerte og af hele dit sind, lever du op til 
det ansvar, som er blevet dig personligt betroet i  
forholdet til dit medmenneske.  
 
Jesus bruger mange billeder eller metaforer, når han 
vil fortælle os noget. Bl.a. taler Jesus om en tyv, der 
kommer om natten på et tidspunkt, hvor vi mindst  
venter det. En tyv som stjæler alt det, vi så gerne går 
og smykker os med; vores jordiske gods, vores titler, 
vores selvgodhed og ikke mindst alle vores gode und-
skyldninger. Dvs., når alt engang er væk, når alt en dag  
bliver taget fra os, fordi ligklæder ikke har lommer,  
så er der kun de ord tilbage, som lyder henover hele 
den forvirrede fåreflok, men som også lød personligt  
til os i vores dåb, nemlig:  
 
”Frygt ikke, du lille hjord, thi din fader har  
besluttet at give jer Riget”. 
                                                                                                                    

… hvor er fårene så løbet hen?

Michael Nissen,  
sognepræst 



Vær velkommen,  
Præstens gård, 
og velkommen  
her ind…
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Velkommen til nye tilflyttere og til alle andre…  
der gerne vil se og høre lidt mere om vores gamle, smukke kirke og præstegård  
– så kom søndag 11. oktober kl. 10.00 
Efter gudstjenesten og efter en forfriskning vil jeg (præsten) fortælle lidt om Egebjerg Kirke og det, der er i den. 
Er du modig, kan du komme op i kirketårnet, inden vi går over og ser Præstegården. Alle er velkomne! 
 

SANGAFTEN  
Tirsdag 29. september kl.19.00  
fortsætter vi med vore populære sangaftener.  
Der synges som sædvanlig  af ”karsken bælg” af  
Højskolesangbogen og Salmebogen efter frit  
indfald. Det bliver enten i kirken eller i konfirmand-
stuen. Alt efter antal og corona-regler. Alle sanglade 
men også mindre sangglade er meget velkomne. 
 
[ af karsken bælg – af sine lungers fulde kraft eller utilsløret,  
lige fra leveren! Tillægsordet karsk betyder “kraftig, stærk”  
og bælg foruden “blæsebælg” også har kunnet betyde  
“menneskekrop, lunge eller dyreskind”… 
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SØNDAGSCAFÈ 
En eftermiddag med forfatteren Anna Grue 
  
Søndag 18. oktober 2020 kl. 14.00 
”Mysteriet i Genbrugsen” 
 
Anna Grue bor faktisk her i Egebjerg Sogn og er  
forfatter til en lang række kendte romaner, krimier og 
noveller. Romanerne ”Italiensvej” og ”De voksnes  
rækker” er fyldt med 50’er og 60’er nostalgi, mens  
novellerne i ”De andre” samt de enkeltstående spæn-
dingsromaner ”Noget for noget” og ”Det taler vi 
ikke om” er skarpe samtidsportrætter. Mest kendt er 
dog krimiserien om privatdetektiven Dan Sommer-
dahl, der er udgivet i en lang række lande og har  
inspireret til TV2 serien Sommerdahl. 
 
Anna Grues seneste roman er ”Mysteriet i Gen-
brugsen”. Den handler om en kvindelig efterlønner 
ved navn Anne-Maj Mortensen. Hun slår sine folder i 
Nykøbing Sjælland, hvor hun midt i hverdagen med 
hund, have og madlavning går i gang med at opklare 
en række mystiske dødsfald i den lokale genbrugs-
butik. ”Mysteriet i Genbrugsen” er holdt i en lidt  
gammeldags, hyggelig stil.                                                  
 
Eftermiddagen indledes med en kort  
gudstjeneste kl. 14.00.  
Alt efter antal holdes foredraget i kirken. 

JESUS & JUDAS for børn 
 
Egebjerg Kirke torsdag 5. november kl. 10 – 11                   
 
Blandt Selma Lagerløfs Kristuslegender er der en 
fortælling om Jesus og Judas, der som børn laver fugle 
ud af ler. Den hedder “I Nazaret”. Den handler om 
store temaer som misundelse og vrede, fortalt på en 
måde, så børn gribes af den. Historien findes i en 
smuk udgave med illustrationer af Esben Hanefelt, 
som vi, Ursula og præsten undervejs vil vise børnene, 
sammen med sang salmer/sange, som knytter sig til 
temaerne i fortællingen. 
Formiddagen er en del af Odsherred Litteratur 
og læsefestival og er målrettet’ 1-3 klasse. 
 

Julen står for døren 
  
Kirkeåret indleder vi med de Ni læsninger og måske 
med Møllekoret, der traditionen tro medvirker ved 
festgudstjenesten (i skrivende stund ikke afklaret) 
søndag 29. november, 1. advent kl. 16.00  
Kom og vær med til at byde det nye kirkeår 
velkommen…   
  

Mysteriet i Genbrugsen 
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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 
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 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.

Dette kirkeblad omhandler perioden september, oktober 
november 2020. Det er en periode, hvor vi for alvor 
skal se om danskerne passer på hinanden – hver for 
sig. Jeg glæder mig over, at vi i Odsherred i skrivende 
stund har et meget lavt kontaktsmittetryk og har haft 
det længe. Vi passer på hinanden, og det gør vi også i 
kirken. Hver anden bænk er afspærret – så vi kan 
synge med hinanden, som vi plejer, og vi hilser på den 
nye måde med albuer, ben og vink – men selvfølgelig 
hilser vi – og gerne med et stor smil. I våbenhuset står 
vagtsomme Yvonne! Ingen får lov til at gå ind uden at 
have sprittet hænder, og alt i kirken sprittes af, når vi 
har været der. 
 
15/9 er der valgforsamlingsmøde, og hvis der er flere 
lister, bliver der valg. I skrivende stund, kender vi ikke 
resultatet. Så læs efterflg. på hjemmesiden. Således vil 
vi også i det nye kirkeår have et NYT menighedsråd.  
Det er NYT, selvom der nok er gengangere. 
 
Nyd efteråret – og fortsæt med at passe på hinanden. 
Vi ved ikke, hvor lang tid coronapandemien raser  
i verden, men – vi skal nok klare den  
udfordring også. 
 
 

  
KONFIRMATION 2020 
 
Disse 7 herlige unge mennesker blev konfirmeret i  
Egebjerg Kirke lørdag 12. september kl. 10.30 
 
Bagerst fra venstre: 
Katrine Søndergaard Gandrup 
Nanna Rimstad Jacobsen 
Agnete Camille Skovsgaard 
Gertrud Levin Andersen 
 
Forrest fra venstre: 
Emma Rosa Dalsgaard Henriksen 
Victor Skovgaard 
Amanda Kildegaard Holm 
 
 

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

Per Kragh, 
formand



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 
29.09 kl.19.00 Sangaften i Præstegården 
 
OKTOBER 
11.10 kl. 11.00 Rundvisning i kirken og  
i Præstegården (Gudstjeneste kl. 10.00) 
 
18.10 kl. 14.00 SØNDAGSCAFÈ 
“Mysteriet i Genbrugsen” v/ Anna Grue 
 
NOVEMBER 
05.11 kl. 10.00 JESUS OG JUDAS  
For børn, 1.- 3. klasse 
 
29.11 kl. 16.00 1. advent 
Ni Læsninger og Møllekoret 

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. 
 
 
 
 

20. september (15. søndag e.trinitatis) kl. 10.30 MN 

27. september (16. søndag e.trinitatis) kl. 09.00 MN   

04. oktober (17. søndag e.trinitatis) kl. 09.00 IW 

11. oktober (18. søndag e.trinitatis) kl. 10.00 MN 

18. oktober (19. søndag e.trinitatis) kl. 14.00 MN

SØNDAGSCAFÉ 

25. oktober (20. søndag e.trinitatis) kl. 09.00 IW 

01. november Allehelgensdag kl. 16.00 MN 

Vi mindes alle som døde siden sidste Allehelgen. Lystænding.  

08. november (22. søndag e.trinitatis) kl. 10.00 MN 

15. november (23. søndag e.trinitatis) kl. 10.30 MN 

22. november (Sidste søndag i kirkeåret) kl. 09.00 IW 

29. november (1. søndag i advent) kl. 16.00 MN  

MØLLEKORET  

06. december (2. søndag i advent) kl. 10.30 MN  

 

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


