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Foredrag og udflugt,
Egebjergkorets forårskoncert, sommerkoncert med
Canto Novo Koret. Årets
konfirmation…

Kor og konfirmation
Egebjerg Sogn | www.egebjergkirke.dk

TU ES PETRUS !

I den indvendige del af kuplen på Peterskirken i Rom står: ”Tu es Petrus”–
”Du er Peter”. Ordene er fra Matthæusevangeliet, hvor Jesus siger til Simon:
“At fra nu af skal du også hedde Peter, fordi det betyder klippe, og på denne
klippe vil jeg bygge min kirke”. Smukke og storladne ord må man sige, som
derfor er sat ind i guldmosaik i verdens mægtigste kirke i Rom.
Men når man lærer Peter bedre at kende, og det kommer vi til i påskens og
Peter som han ser ud på vores altertavle, lavet af Lorenz Jørgensen 1648 i
pinsens beretninger, så opdager man, at han ikke er spor perfekt eller fejlfri.
Egebjerg Kirke.
Det til trods bygger Jesus sin kirke på Peter og på hans bekendelse:
”Du er Kristus Guds levende søn”: Den bekendelse er klippen, kirken er bygget
på. Det er dét vi fejrer, når vi holder gudstjeneste.

Det er så sandt, at ingen så
vor Herre ud af graven gå.
For det, der aldrig kunne ske,
det skulle intet øje se.

Hvordan fra død til liv han kom,
kan ingen her fortælle om.
Hvad kun kan ske, hvis Himlen
vil, har jorden ingen vidner til.

Ja, påskens budskab er et ord
om, hvad der aldrig sker på jord,
og det et ord helt stillet blot
og værgeløst mod verdens spot.
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Men det, som intet øje så,
vil kirken holde søndag på
og vidne frit, som Ånden bød,
om ham, der døden gennembrød,

Og bringe alle små det bud,
at nu er han for dem hos Gud,
og som han delte med dem her,
de vist skal arve med ham der.
K.L. Aastrup 1961.

Michael Nissen
Sognepræst

Påsken driller lidt i år…

I år falder påskesøndag som bekendt den 21.
april, selvom den egentlig burde fejres næsten
en måned tidligere!

Hvorfor det? Det er jo sådan at påsken altid falder.
”Første søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn.” Sådan lyder reglen, og siden den tidlige middelalder har man fastlagt påskens dato ud fra den
bestemmelse.

Men i år er der noget galt og nu gælder det om at holde
tungen lige i munden. I år ligger påsken nemlig den 21.
april, men går vi ud fra ovennævnte regel, så burde
påskesøndag falde den 24. marts. Altså faktisk næsten
en måned tidligere. Men det er der en forklaring på.
Forårsjævndøgn er nemlig i sig selv ikke nogen helt
stabil størrelse. Til husbehov defineres den som den
dato, hvor dagen og natten er lige lange. Det betyder,
at jævndøgnet kan veksle mellem den 19. den 20. og
den 21. marts.

I år falder jævndøgnet den 20. marts, og da der er
fuldmåne dagen efter, bør man ganske rigtigt kunne
forvente, at påsken lå den følgende søndag, altså den
24. marts. Men det gør den ikke. Det er der også en
forklaring på.

I år 325 besluttede den romerske kejser Konstantin
den Store, at jævndøgnet ifølge den kirkelige kalender,
altid falder den 21. marts. Det skete på det berømte
kirkemøde i Nikæa, som i dag er den tyrkiske by Iznik,
hvor reglen om påskens tidsmæssige placering; ”første
søndag efter første fuldmåne efter forårsjævndøgn”
blev fastlagt. Det havde den fordel, at man kunne
beregne hvornår påsken skulle falde mange år frem i
tiden, uden at skulle have fat i en astronom, til at
forudsige, hvornår jævndøgnet falder.

Følger man det kirkelige jævndøgn, som datoen siden
er blevet kaldt, betyder det, at fuldmånen den 21.
marts ikke er den første fuldmåne efter forårsjævndøgn, da fuldmånen jo falder samtidig med jævndøgnet.
Derfor skal vi hen til den næste fuldmåne, som finder
sted 29 dage senere, og derfor falder påskesøndag altså
den 21. april i år! Med tiden rykker forårsjævndøgnet
sig helt naturligt, men i den gregorianske kalender,
som vi har i Danmark, ja der retter vi op på det ved at
lægge en ekstra dag til hvert fjerde år, bedre kendt som
skudår.
Ja, der er en forklaring på meget, men ikke på alt.

Michael Nissen
Sognepræst
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FOREDRAG

med tekstilkunstner Vibeke Lindhardt
Torsdag den 7. marts kl.18.30 i 8B i Unnerud:
Sølvagervej 8B, 4500 Nykøbing Sj.

SØNDAGSCAFÈ

Søndag den 31. marts kl.14.00
Erindringer fra Egebjerg sogn i ord og billeder.
Torben Jensen, vil med stor indsigt i sognets
historier, tage os med tilbage i tiden.
Eftermiddagen indledes med en kort gudstjeneste.

Mariæ Bebudelse

Søndag den 7. april kl.10.30
Kirkens børnekor medvirker ved gudstjenesten.
Er messehageler og bispekåber overflødig pynt eller
skal vi betragte dem som kulturbærere? Disse er nogle
af de spørgsmål, der kan stilles om bispekåberne og
brugen af dem. I flere hundrede år var kåberne ens
udseende dragter, der blev bestilt og betalt af konger.
Men i 1980 skabte kunstneren Bodil Kaalund en ny
bispekåbe til Grønland, og med denne skete der et
brud på en lang tradition. I løbet af 26 år blev alle
kåberne udskiftet til unika kåber med lokal forankring
udført af en række dygtige billedkunstnere og kunsthåndværkere. Du vil blive taget med på en billedrejse
til alle kongerigets stifter.

Arrangementet er gratis for venner af huset, og
koster ellers 30 kr. i entré. Der serveres kaffe,
te og kage. Tilmelding til 8b@kunstbrug.dk
www.kunstibrug.dk
Venlig hilsen Egebjerg Kirke og 8B Kunst i brug.

Forårskoncert
med vores berømte

Egebjergkor
Torsdag den 25. april kl.19.30

Egebjergkoret vil berige os med
deres smukke sang under kyndig
ledelse af Anna Karina Berg. Der vil blive serveret
et koldt glas hvidvin i våbenhuset efter koncerten.

Gratis entre og alle er velkomne!
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KIRKEFILM
“ÅBENBARINGEN”
Vig Bio lørdag den 30. marts kl. 12.20-16.30
Vi viser filmen ”Åbenbaringen” fra 2018, som handler om en ung pige,
som ser Jomfru Maria i en række åbenbaringer. Efter visningen af filmen
er der kaffe og kage i biografens café, og herefter vil professor ved
Syddansk Universitet Niels Christian Hvidt hjælpe os med at fortolke
filmens mange aspekter, bl.a. på spørgsmålet om profeti.
Tilmelding til Odsherred Provsti på mail: ass@km.dk
eller tlf. 59 95 90 06.

“ET LILLE MIRAKEL AF EN FILM OM TROEN PÅ MIRAKLER” POLITIKEN

Sommerkoncert

med Canto Novo Koret
Lørdag den 15. juni kl.16.00

Et blandet fire-stemmigt amatørkor
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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FORÅRSUDFLUGT

OG KIRSEBÆRTRÆER • SØNDAG 14. APRIL KL. 08.15

Bispebjerg kirkegård er berømt for sine
blomstrende japanske kirsebærtræer om foråret.
Det skal vi se!!

Turen indledes med gudstjeneste i Grundvigskirken,
kirkekaffe og et kort foredrag om kirken. Derefter spadseretur under de forhåbentlig udsprungne kirsebærtræer.
Frokosten er bestilt i Hansens Have på Frederiksberg, hvor
der venter stegt flæsk med persillesovs ad libitum.
Afgang fra kirkens parkeringsplads kl. 08.15.
Hjemme igen kl. ca. 17.00.
Pris 225,- alt inkl. undtagen drikkevarer til frokosten.
Tilmelding til Michael Nissen 24 24 80 90 eller mail
jmn@km.dk senest 7. april!

Konfirmation 28. april kl.11.00

Marie Gaarde, Rasmus Dannebrog Hansen, Sigrid Juul Kirkegaard,
Tino Hjort Delorang Petersen, Mikkel Lars Jakobsen, Mathias Øxenholdt Juul Kristensen og
Phillip Nielsen-Ourø.

I år den konfirmeres følgende 7 herlige konfirmander i Egebjerg Kirke:

Vi glæder os til den store dag!
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(M)enighedsrådet
Kære kirkebladslæser

Hvad var det dog, der skete… den første dag i marts…?”
ja, i skrivende stund er det kun næsten marts, men
foråret kom tilsyneladende bag på os alle, og alt er
begyndt at vokse. Det betyder også, at arbejdet er
genoptaget med vedligeholdelse og renovering af den
gamle præstegård. Portlængen istandsættes af nogle
særdeles kompetente tømrere og murere, der bruger
originale materialer, såsom egetømmer og ”lermørtel”,
der er ler og sand iblandet ko-møg. Det bruges mellem
bindingsværktømmeret. Spændende og flot, men også
dyrt – sådan er det med fredede bygninger. Heldigvis får
vi de nødvendige bevillinger fra provstiudvalget.
Hold nu øje med kirkebladet og hjemmesiden på
www.egebjergkirke.dk, så I ikke går glip af de spændende aktiviteter, der foregår. Vi har en præst, der hver
søndag giver os en vedkommende gudstjeneste og eftertænksomhed med hjem, og vi har et Aktivitetsudvalg,
der laver andre spændende events.

Og – så vil jeg benytte lejligheden til at minde om, at
vores kirkesanger Ursula OGSÅ står for et børnekor,
der flere gange har glædet os i kirken med deres smukke
sang, men – der kunne godt bruges nogle flere sangglade
børn i koret. Har læseren kendskab til sangglade børn, så
tænkt koret ind.

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.
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…

HJÆLP!!
Har du lyst og tid til af og til at give en hånd ved kirkens
forskellige arrangementer, så mangler vi frivillige hjælpere.
Du kan kontakte Yvonne Vejbæk på mobil 21 45 89 56.

Per Kragh, formand

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)

03. marts
10. marts
17. marts
24. marts
31. marts
07. april
14. april
18. april
19. april
21. april
22. april
28. april

Fastelavn
1. søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag (liturgisk)
Påskedag
2. påskedag
1. søndag efter påske

kl. 10.00 MN
kl. 10.00 MN
kl. 09.00 IW
kl. 10.30 MN
kl. 14.00 MN
kl. 10.30 MN
(kl. 08.15) UDFLUGT
kl. 17.00 MN
kl. 10.00 MN
kl. 10.00 MN
kl. 10.30 MN
kl. 11.00 KONFIRMATION

DET SKER:
07.03. KL.18.30 FOREDRAG MED
TEKSTILKUNSTNER VIBEKE LINDHARDT
19.03. Kl.19.00 MENIGHEDSRÅDSMØDE
31.03.Kl.14.00 SØNDAGSCAFÈ
MED TORBEN JENSEN
07.04.KL.10.30 MARIA BEBUDELSE
BØRNEKORET MEDVIRKER
14.04 KL. 08.15 – 17.00 UDLUGT
18.04 KL.17.00 NADVERGUDSTJENESTE
19.04 KL.10.00 LITURGISK GUDSTJENESTE
21.04 KL.10.00 PÅSKE OG FESTGUDSTJ.
23.04. KL.19.00 MENIGHEDSRÅDSMØDE
25.04 KL.19.30 FORÅRSKONCERT
MED VORES BERØMTE EGEBJERGKOR
28.04. KL.11.00 KONFIRMATION
04.06. KL.16.00 MENIGHEDSRÅDSMØDE
15.06. KL 16.00 SOMMERKONCERT
MED CANTO NOVO KORET

Ja tak!

05. maj
12. maj.
17. maj
19. maj
26. maj
30. maj
02. juni
09. juni
10. juni
16. juni

2. søndag efter påske
3. søndag efter påske
St. Bededag
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Kr. Himmelfartsdag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag

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

kl. 10.30 IW
kl.10.00 MN
kl.10.00 MN
kl. 10.30 MN
kl. 09.00 IW
kl.10.00 MN
kl.10.00 MN
kl.10.00 IW
kl 10.30 IW
kl. 09.00 MN

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.

Menighedsrådsformand
Per Kragh
Stokkebjergvej 9, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 21 99 77 09
E-mail: perselv@gmail.com

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.

