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Konfirmation
Korkoncerter
FOR BØRN: Påskefortælling
med bugtaler og trylleri
Udflugt & Frokost

Vi har taget hul på foråret
Egebjerg Sogn | www.egebjergkirke.dk

Hvem satte knopper på birk og bøg?
Hvis vi vil have svar på nogle af de store spørgsmål i
livet, er det ofte klogt at henvende sig til kunstnere,
der kan noget med ord. Halfdan Rasmussen f.eks.
siger: “Han går rundt med undrende øjne dér, hvor
anemonerne lyser hvidt”.

Vi skal huske at gøre det samme: Se foråret folde
sig ud, skoven grønnes, lyset tage til, fuglene få travlt
med at bygge reder og mærke glæden over, at dagene
er blevet længere. Halfdan Rasmussen ser mod himlen
og spørger blidt: ”Hvem opfandt lærken og nattergalen?
Hvem satte knopper på birk og bøg? Og hvem bestemte,
at netop svalen sku’ være svale og gøgen gøg?”.
Han kalder det ligefrem for hekseri og siger: ”Alle steder
er det det samme under og den samme kraft, som gør
sjælen stum”. Og så føjer han til: ”Alle vegne går folk
og grunder på livets dybe mysterium”.
“Det dufter lysegrønt af græs” –”Nu blomstertiden
kommer”– Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne
skønne sommertid, Guds underfulde gaver!”
– som vi synger det i salmerne.

Vi har taget hul på foråret

Eller med Halfdan Rasmussens ord: ”Jeg tror, han
danser i altings hjerte. Jeg tror, han hviler i altings
vækst. Og alle underes under er det, at han er ordløs
og altings tekst. Han er i spurvenes sang i hækken, i
solsortfløjt og i hundeglam. Og hvis du lytter til tudsens
kvækken og lammets brægen, så er det ham”.
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Et gammelt kinesisk ordsprog lyder:
Vis mig, og jeg ser.
Fortæl mig, og jeg husker.
Involver mig og jeg forstår.

At være optaget af kirke og kristendom er en livslang
proces, man aldrig bliver færdig med. At være et
søgende menneske betyder nemlig, at være optaget af
mere end det vi kan se og putte i munden og i lommen.
Det er at se livet i et langt større perspektiv. Det er at
stille spørgsmålet: Hvorfra kommer vi fra?
Hvad er vort ophav, og formålet med vores liv?
Svaret finder vi i tilgivelsen, i næstekærligheden og i
vores ansvar for hinanden, i dåben og i nadveren og i
budskabet om den opstandne Kristus: “Ordet der skaber liv og håb af døde, så ny bliver himmel og ny blir
jord, en verden grøn af grøde”. Eller som det også siges
i Johannes Johansens salme (DDS 725):
”Se, blomsterflorets farvepragt,
gør alle ord forlegne.
Kong Salomon i kronningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den mindste fugl og lilje
er Gud din skabervilje.

På den baggrund skal vi gå foråret i møde i håbet om
endnu engang, at få lov at opleve et forår, ”hvor anemonerne lyser hvidt”. Michael Nissen, Sognepræst.

Egebjerg Kirkes ca. 800 år gamle
døbefont, hvor generationer i Egebjerg
sogn igennem årene er blevet døbt.

Fyldt af glæde over livets under,
med et nyfødt barn i vore hænder,
kommer vi til dig, som gav os livet.

Fyldt af bæven foran ukendt fremtid
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.

Fyldt af undren er vi i din nærhed.
Du, som bærer verdensrummets dybder,
venter på de små og tar imod os.

Ved dit værk, ved kærlighedens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åbent liv i tro og tillid.

Og ved tidens grænse lever fortsat
dine løfteord ved døbefonten,
dåbens lys er tændt, når livet slukkes.

KONFIRMATION

Større rigdom, end hvad ord kan rumme,
har du givet os ved dåbens gave.
Herre, skænk os troen fuld af glæde!
Svein Ellingsen 1971. (DDS 448)

Den 29. april kl.11.00
konfirmeres følgende 7 herlige
konfirmander i Egebjerg Kirke:
Jonas Jensen
Lucas Bendtsen
Nora H. Jakobsen
Anne Sofie Lindhardt
Klara Bendixen
Lærke F. Højland
Jonas I. Jørgensen

Vi glæder os alle til den
store dag!
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PASKEBLOMST HVAD VIL DU HER?
Fredag 16. marts kl.10.15: Påskefortælling i Egebjerg Kirke

Påskens drama fortalt med lune og alvor af skuespiller og bugtaler Jens Jødal.
En både morsom og alvorlig gengivelse af påskens drama – formidlet
for børn og voksne med bugtaling, musik og en smule trylleri…
Alle både store og små er meget velkomne!

SØNDAGSCAFÉ
Søndag 8. april kl.14.00

Oplev fotograf og sækkepibespiller Palle H.A.
Ankerstjerne Schjerning; ”Et musikalsk foredrag
om mit liv som sækkepibespiller. Jeg fortæller om de
mange sjove oplevelser som dansk ”skotte”– krydret
med spil på sækkepiben og et lysbilledshow”.
Søndagscaféen indledes med gudstjeneste i kirken.
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FORÅRSKONCERT
Torsdag 19. april kl.19.30

Kom til forårskoncert med vores berømte Egebjergkor.
Egebjergkoret vil berige os med deres sang under
kyndig ledelse at Anna Karina Berg. Der vil blive
serveret et koldt glas hvidvin i våbenhuset efter
koncerten. Alle er velkomne!

UDFLUGT & FROKOST
Søndag 27. maj til lands og til vands

• Afgang fra kirkens parkeringsplads kl. 08.15 til Rørvig Havn og Færge
• Ankomst Hundested
• Gudstjeneste
• Dernæst mulighed for på egen hånd og regning at se Hundested
Sandskulpturfestival eller at nyde en is og havnelivet
• Frokost (Inkluderet)
• Foredrag og besøg i Knud Rasmussen’s hus
• Hjemkomst ca. kl. 17.00

Knud Rasmussen’s hus ved Hundested

Pris kr. 225,Tilmelding til Michael Nissen, tlf. 59 32 81 99 eller til
Yvonne Vejbæk, mobil 21 45 89 56 – senest 21. maj 2018.

Canto Novo Koret

Forårssangaften

Tirsdag den 15 maj. kl. 19.00
samles vi for dykke ned i vores store
sangskat. Vi synger af karsken bælg og
med hver vort næb af Højskolesangbogen og Salmebogen eller efter frit
indfald. Er vejret godt rykker vi ud i
præstegårdshaven. Kom og vær med.
Det er hyggeligt.

Lørdag 2. juni kl.16.30 får Egebjerg Kirke besøg af Canto Novo Koret

Et blandet fire-stemmigt amatørkor med et bredt repertoire inden for klassisk, pop, rytmisk og jazz musik.
Canto Novo Koret startede i 1988 og har således mere end 25 år på bagen. Oprindelig hed koret Feroce Novo
og har - som navnet antyder - haft en tilknytning til Ferrosan og Novo Nordisk og har i perioder udelukkende
bestået af kvinder. Fra 2008 overgik koret fra at være et firmakor til en selvstændig forening under Kor72.
Koret er i dag et blandet, firestemmigt kor med 35 medlemmer med Thomas Lynnerup Jakobsen som
musikalsk leder. Korets særkende er, at de gerne synger alle genrer. "Variation er livets krydderi" – som Oscar
Wildes elsker engang sagde. GRATIS ENTRE OG ALLE ER VELKOMNE!
EGEBJERGKIRKE.DK
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Et kunsthåndværk begået af Lejf Hansen
Leif sidder i menighedsrådet og er håndværker og tilknyttet byggeudvalget. I 2017 renoverede vi noget
af Præstegården, fortæller Leif, hvor dele af Præstegårdens bindingsværk og fodrem blev udskiftet.
I den forbindelse samlede jeg stumper af det borttagne gamle bindingsværk, for at se om træet kunne
fortælle lidt historie.
“Her er resultatet jeg lavede af bindingsværkstykkerne.
Bjælken bæres af 3 egeblade med frugter af agern.
Symbol på forår, sommer og efterår.
Kan også være Gud, Konge og Fædreland.
Over hoveddøren til Præsteboligen er anført følgende:
”Til guds ære og efterslægtens nytte lod Andreas Joh.
Rehling og Susanne Frank Beckman den forfaldne Præstegaard nedbryde og denne af nye igien opbygge Aa 1776.”

“Historien fortæller, at da præsten Andreas Joh. Rehling
byggede Præstegården, manglede han sten til fundamentet.
Derfor gav han lov til, at man hentede sten fra den nærliggende gravhøj ikke langt fra Præstegården. Derfor det
skæve kors. Det har jeg lavet, for at vise, at gravfreden i
gravhøjen blev brudt. Det fortælles i øvrigt, at da Præstegården i 1776 skulle indvies 2. pinsedag med en gudstjeneste, faldt øverste del af altertavlen ned som hævn for
den brudte gravfred. Heldigt for præsten Andres Joh.
Rehling var det dog, at han den dag kom 2 minutter for
sent til gudstjenesten. Derfor blev han ikke ramt og dræbt
af det stykke af altertavlen som faldt ned”.
[ Leif’s kunsthåndværk kan beses i Konfirmandstuen ]
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“Åbner man bjælken kan man indeni se en liste over de
præster som har beboet Præstegården. Ligeledes en liste
over de konger som har regeret i samme tidsrum.
Endvidere har jeg anbragt 1 sp. daler som var tidens
betalingsmønt, da Præstegården blev bygget og en mønt
fra vores tid, nemlig 2017. Tæller man bjælkeårringene
kan man se at træet må have en alder af ca. 125 år.
Dvs. der må have været en tidligere renovering af
Præstegårdens bindingsværk”.
“Hvad er en Præstegård uden klokkeklang?
Derfor har jeg også lavet kopier af kirkens 2 klokker.
Ja, hvad et stykke træ dog kan fortælle!”.
Lejf Hansen

Meld dig som indsamler!

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
SØNDAG DEN 11. MARTS inviterer Folkekirkens
Nødhjælp igen alle sogne i Danmark til at samarbejde om
en fælles og meget konkret opgave for at hjælpe andre.
Vi i Egebjerg er atter med og vil igen i år yde vort bidrag.

Ønsker DU at være indsamler, kan du stadig nå at
kontakte Michael Nissen på telefon 59 32 81 99.
Påsken er den største kristne højtid og en grundfortælling i vores kultur.
Den handler om livets store spørgsmål og om nære menneskelige erfaringer
– håb, forsoning, tilgivelse, fællesskab, tro på livet, men også
svigt, ensomhed, lidelse og død.

Fællesskab
SKÆRTORSDAG var dagen før Jesus blev korsfæstet.
Om aftenen tog han afsked med sine disciple ved den sidste
nadver. Rundt om bordet sad venner og en kommende
forræder. Alle blev tilbudt at være en del af fællesskabet
- alle fik tilbud om tilgivelse.

Tilgivelse
Påskens fortælling om Jesus' død og opstandelse er én stor beretning om
tilgivelse. Tilgivelsen er vores mulighed for at komme videre, når livet er kørt
fast. Et vendepunkt, en ny begyndelse.

Lidelse
LANGFREDAG bliver Jesus dømt til døden, korsfæstet og begravet.
Det er dagen, hvor vi bliver mindet om, at alle mennesker mister, lider og dør.

Opstandelsen
PÅSKEDAG fejrer vi, at Jesus opstod fra graven. Men hvad betyder opstandelsen,
og hvordan skal vi forstå den? LÆS MEGET MERE HER:

www.folkekirken.dk/aarets-hoejtider/paaske

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)

04. marts kl. 10.30 3. søndag i fasten • IDA WILLERT
11. marts kl. 10.00 Midfaste • MICHAEL NISSEN
18. marts kl. 10.00 Mariæ Bebudelsesdag • MN
25. marts kl. 09.00 Palmesøndag • MN
29. marts kl. 17.00 Skærtorsdag • MN
30. marts kl. 10.00 Langfredag (Liturgisk*) • MN
* Gudstjeneste uden prædiken
01. april kl. 10.00 Påskedag • MN
02. april kl. 10.30 2. påskedag • IW
08. april kl. 14.00 SØNDAGSCAFÈ • MN
15. april kl. 09.00 2. søndag efter påske • MN
22. april kl. 10.30 3. søndag efter påske • IW

TIL KALENDEREN:
MARTS
11.03 KL.10.00 –14.00. INDSAMLING TIL
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP
14.03 KL.19.00 MENIGHEDSRÅDSMØDE
16.03 KL. 10.15 PÅSKE / TEATER
29.03 KL.19.30 NADVERGUDSTJENESTE
30.03 KL.10.00 LITURGISK GUDSTJ.
APRIL
01.04 KL.10.00 PÅSKE OG FESTGUDSTJ.
08.04 KL.14.00 SØNDAGSCAFÈ
19.04 KL. 19.30 EGEBJERGKORET
29.04 KL. 11.00 KONFIRMATION
MAJ
13.05 KL.10.00 GÆSTEPRÆDIKANT
ADAM GARFF
15.05 KL.19.00 SANGAFTEN
20.05 KL.10.00 PINSE OG FESTGUDSTJ.
27.05 KL. 08.30 UDFLUGT
29.05 KL.19.00 MENIGHEDSRÅDSMØDE
JUNI
02.06 KL. 16.30 CANTO NOVO KORET

27. april kl. 10.00 Store Bededag • MN
29. april kl. 11.00 KONFIRMATION • MN
06. maj kl. 14.00 Gudstj. for hørehæmmede • PETER HANSEN
10. maj kl. 10.30 Kristi Himmelfart • MN
13. maj kl. 10.00 Gæsteprædikant cand. theol. • ADAM GARFF
20. maj kl. 10.00 Pinsedag FESTGUDSSTJENESTE • MN
21. maj kl. 09.00 2. pinsedag • IW
27. maj kl. 08.15 UDFLUGT (se www.egebjergkirke.dk) • MN
03. juni kl. 10.30 1. søndag efter Trinitatis • IW
10. juni kl. 09.00 2. søndag efter Trinitatis • MN

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.

