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På få år har medieverdenen ændret sig voldsomt.
Breve fra det offentlige kommer på borger.dk,
regninger og reklamer kommer på email, aviser læses
online, og snart er det helt slut med post og kontante
penge. Til gengæld har man adgang til det hele og
meget mere med en smartphone i hånden.

Om kort tid vil det derfor snart være slut med kirke-
blade i de fleste sogne den form, vi kender det i dag.
Til gengæld vil der komme mere nyt fra kirken i form af
nyhedsbreve på mail – med nyheder og aktiviteter,
gudstjenester, nyt fra menighedsrådet og meget mere.

Nye tider – nyt kirkeblad
Derfor har Egebjerg Kirke besluttet at gå nye veje med
et nyt kirkeblad – kun for Egebjerg Sogn og med nye
moderne kommunikationsformer med nyhedsbreve
på mail og med links til en meget mere aktiv og
spændende ny hjemmeside.

Få kirkebladet online, med post eller hent det selv
Det nye kirkeblad husstandsomdeles kun første gang.
Herefter får du det på e-mail, så du kan læse det online
eller selv printe det ud. Ønsker du stadig, at få det
tilsendt, skal du udfylde og aflevere tilmeldingen på
bagsiden af kirkebladet – eller du kan hente det i
Egebjerg Dagli’ Brugs, forsamlingshuset, i våbenhuset
i kirken eller i skabet ved kirkegårdsindgangen.

Nyhedsbreve på e-mail
Alle de i Egebjerg Sogn, som vi har e-mailadresser på
– vil fremover modtage kirkebladet på e-mail og
nyhedsbrev fra Egebjerg Kirke med aktiviteter, info
og links til den nye hjemmeside.

Ny hjemmeside
Den nye hjemmeside, der indeholder mange flere gode
informationer, kan nu også læses på din mobil og tablet.
Så bare gå på opdagelse på www.egebjergkirke.dk

Den digitale fremtid – kirken i hånden
Man kan sige at den gammeldags kommunikations-
form med annoncer i lokalaviser og postomdelte kirke-
blade, der begge dele læses mindre og mindre er
stivnet i en forudsigelig kedelig form – og dermed
modarbejder den aktive kirke, vi gerne vil have.
Men fremtiden giver heldigvis en kraftig håndsræk-
ning til spredning af “vores glade budskab”.
Kirkeblade i den nuværende form vil forsvinde.
Til gengæld vil du kunne holde “hele” kirken i hånden
med din smartphone med alle oplysninger og nyheder
tilgængelig, når du har brug for dem. Sangbogen og
biblen findes allerede digitalt på din smartphone, og
vil snart findes elektronisk i kirken.

Man kan sige at den digitale fremtid vil give kirken
større nærhed, fordi den altid vil være, der hvor du er.
Og det er vel ikke så dårligt, vel?

Verden ændrer sig

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
– se mere på bagsiden af kirkebladet.
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Julen er dejlig. Men problemet er, at vi vil gøre den så
perfekt. Maden skal være perfekt. Gaverne skal være
perfekte. Juletræet skal være perfekt. Stemningen jule-
aften skal være perfekt. Selv præstens juleprædiken
skal være perfekt. Men det kan ikke lade sig gøre.

Der er altid et eller andet, der kikser. Anden brænder
på og smager ikke af and. Juletræet vælter. Præstens
prædiken er kedsommelig. En bliver fornærmet under
julemåltidet, og forlader bordet. Nogle kommer i tanke
om en elsket, som de ikke kan holde jul med og begynder
at græde.

Vi må lære at se i øjnene, at julen ikke behøver at være
perfekt. Den må gerne være kikset, ligesom så meget
andet i vores liv. Den første jul, da Jesus blev født, var
bestemt heller ikke perfekt. Jomfru Maria kunne ikke
finde et sted at føde. Hun måtte klare sig med en kold
stald. Folk, der har været i en stald ved,
at det ikke er det bedste sted at sætte et barn i verden.
Køer lider af kronisk diarre. Josef, der var tømrer af
uddannelse, måtte lege amatør-jordemoder.
Den første vugge til barnet blev et beskidt fodertrug.
Og lige så snart Jesus var født, besluttede Kong
Herodes, at alle børn mellem 0 og 2 år skulle dræbes.

Den perfekte jul findes ikke!

I gamle dage var folk bange for det perfekte, som vi i
dag forguder. Da de store kirker blev bygget, sørgede
man for at lave en eller anden fejl. Arkitekten kunne
godt have opført en perfekt kirke. Men det turde han
ikke. Der er nemlig kun en, der magter det perfekte.
Måske skulle vi derfor lære at være en anelse mere
tilbageholdende overfor det perfekte.

Hvis man kan lide mennesker, bliver man nødt til
at kunne lide deres fejl

Hvis man kan lide livet, bliver man nødt til at acceptere,
at det ikke er perfekt. Hvis man kan lide julen, behøver
den ikke være så perfekt, som vi gerne vil have den.
Det er til denne u-perfekte verden, at Gud sender sin
søn Jesus Kristus julenat.

Ikke for at gøre os perfekte. Det kan simpelt hen ikke
lade sig gøre. Men han vil lære os, at vi, der ikke selv er
særlig perfekte, skal acceptere, at de andre heller ikke
er det. Han vil give os masser af kræfter til at leve et
liv, der er vidunderligt, men har det med at kikse.

God advent & glædelig jul
Michael Nissen

[ Præstens side ]
Charadrius dubius

Den perfekte jul findes ikke!
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Festgudstjeneste med Møllekoret
og Ni læsninger
1. Søndag i advent 27. november kl. 16.00
Kom og oplev den traditionelle festgudstjeneste med
Ni læsninger, der tager os gennem den bibelske
fortælling fra begyndelsen til fuldendelsen. Oplev det
storsyngende Møllekor fylde kirken med væg-til-væg
stemning.

Dagpleje jul
Torsdag 8. december kl. 09.00
Vi inviterer alle dagplejere og børn i kirke og til dans
om juletræet i konfirmandstuen. Alle er velkomne!

Vi kickstarter julen med Egebjergkoret
Torsdag den 8. december kl. 19.00
Julehygge i konfirmandstuen med julebag, gløgg og
musikalske godbidder omkring klaveret sammen med
Egebjergkoret.

Lucia Gudstjeneste
Søndag 11. december kl.16.00
Børne- og familiegudstjeneste – oplev børnene der
som små engle bærer lyset ind fra mørket og synger
Santa Lucia sangen – og bliv smittet af den
koncentrerede julestemning.

Julehjælp
Det er ikke alle mennesker, der har mulighed for at
fejre julen, som alle andre. Derfor kan familier og
enlige i Egebjerg sogn, der har brug for en håndsræk-
ning til julen – ansøge vores menighedspleje om hjælp.

Ansøgning sendes til sognepræst Michael Nissen
senest 10. december 2016.

Skolens julegudstjeneste
Tirsdag 20. december kl.10.15
Vi skal høre juleevangeliet, synge julesalmer, lave
julekrybbespil og måske skal vi høre luciakoret synge.
Alle er velkomne til at sætte sig på kirkebænken!

Nytårsgudstjeneste

”Same procedure as every year”
01. januar kl 16.00
Start året med en festlig nytårsgudstjeneste og ønsk
hinanden godt nytår med champagne & kransekage.

Det sker… i vores kirke

Folkekirkens Nødhjælp
12. marts 2017

Folkekirkens Nødhjælp afholder den årlige
husstandsindsamling, som samler penge ind til
bekæmpelse af nød blandt verdens fattigste.
Vi mangler indsamlere, så meld dig som
indsamler til Michael Nissen 59 32 81 99
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Fælles Konfirmandgospel
Søndag 22. januar kl.11.00
Konfirmandgospel med sognene Nykøbing Sjælland
Vig, Nr. Asmindrup, Højby, Lumsås, Odden og
Egebjerg. Konfirmanderne øver med gospelsanger
Susanne Wiik om lørdagen i Vig Kirke.

Kyndelmisse
slår sin knude i Egebjerg

Familiegudstjeneste 5. februar kl 17.00
Kyndelmisse markerer, at 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 og han blev kaldt ”et lys til åbenbaring
for hedninge”. Vi mødes i kirken, og holder en lille
lysandagt. Derefter går vi en kort lysvandring ned af
bakken, igennem vores lille by og tilbage til konfir-
mandstuen, hvor vi får en god portion varm suppe.
Alle, både store og små er meget velkomne!

Sangaften i konfirmandstuen
Tirsdag 21. februar kl. 19.30
Vi hylder vores store og rige sangskat med at synge frit
fra bladet – både fra Højskolesangbogen, Salmebogen
og andet efter frit valg.

Slå katten af kirken…!
Hvem bliver kattekonge i Egebjerg 2017?
Søndag 26. februar kl. 10.00
Festen begynder i kirken kl.10.00 med fastelavnsguds-
tjeneste, hvor vi håber mange kommer udklædte i
kirken. Bagefter fortsætter festen i forsamlingshuset
med mange ”løjer” og hvor katten selvfølgelig skal
slås af tønden. Veterantraktorklubben deltager
traditionen tro.
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Hermed det sidste indlæg fra det nuværende
menighedsråd, der har fungeret siden 2014. Der blev
ved Orienteringsmødet den 13. september lavet en
”Egebjerg-liste”, der kunne stille op ved valget den
8. november. Men da der ikke kom andre lister, blev
“Egebjerg-listen” gældende som det nye menighedsråd.
Perioden er 2-årig og gælder fra 1. søndag i advent.

Der er nu ikke de store ændringer i rådet, der tæller
6 personer + suppleanter, selvom pladserne ikke er
fordelt i skrivende stund. Dog skal vi sige farvel til
Didde Dich, der har ydet en stor indsats i mange år.
Hun har været særdeles aktiv, ikke mindst i Aktivitets-
udvalget, der har stået for alle de spændende arrange-
menter, I har set i årenes løb. Hun bliver svær at
undvære – og det gør vi så heller ikke helt… Didde har
lovet fortsat at hjælpe med, når der skal serveres kirke-
kaffe og ved arrangementer. STOR tak til hende.
Nyt medlem i stedet for Didde bliver Lejf Hansen.
Så ny er han dog heller ikke, idet han de sidste år har
været menighedsrådets bygningssagkyndige og er
mødt trofast op til alle møderne, ligesom han har
været særdeles aktiv og kompetent i byggesagerne
omkring kirke og præstegård.

De øvrige medlemmer –Henrik Danielsen,
Frede Hansen, Lene Sørensen, Hanne Lerstrup
Pedersen og Per Kragh – er gengangere fra
”det gamle” råd. Vi skal så også sige farvel til de 2
suppleanter: Winnie Frisenette-Fich og Nete Nielsen.
Winnie har også været med i mange år (men fortsætter
på sidelinien med kirkebladet og hjemmesiden).
Nete var frisk og hoppede på, da vi i 2014 manglede
en suppleant til “Egebjerg-listen”. Hun har været en
værdifuld stemme ved møderne.

Vi er særdeles privilegeret i Egebjerg – i modsætning til
mange andre sogne – da vi nu har fået 4 stedfortrædere:
Pia Skydsgaard, Käthe Bille, Lise Birch Madsen
ogHelle Larsen. De er selvfølgelig blevet indbudt
til at deltage i rådsmøderne og tage del i udvalgenes
arbejde.

Til slut vil jeg ønske jer alle sammen
glædelig jul & et godt nytår.

Per Kragh, formand

(M)enighedsrådet

I oktober var der på Egebjerg Kirkes kirkegård
“Grandækningskursus 2016”. Kurset var for
Ods-Skippinge, Holbæk og Kalundborg Provstier
under ledelse af Graverforeningen Holbæk Kreds.
Det blev bl.a. til mange smukke svaner skabt i
Ædelgran.

Mange billeder fra dette lærerige kursus kan ses
på kirkens hjemmeside – egebjergkirke.dk
under menupunktet “kirkegården”

Didde Dich

Per Kragh
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Der står en tør vissen stub på bjergskråningen,
jeg standser, sætter mig ned og ser nærmere på den.
Det er en vinstok. Jeg tænker: “Kan noget godt
komme fra noget så tørt og goldt”?

Med ét ser jeg, at der er et lille grønt skud under bark-
kanten i toppen. Jeg falder i tanker; forestiller mig
dette lille skud vokse, sætte grene og kviste, blade og
blomster og til sidst frugt. Jeg glæder mig over synet
af denne skønne plante.

Nu er frugten moden, jeg smager på den – herligt her
i denne varme. Jeg tager en til og glemmer tid og sted
på grund af denne skønne plante og dens herlige frugt.
Med ét vågner jeg af drømmen og ser igen den tørre
stub, som kunne blive til noget så herligt.
Hvor mon kraften kommer fra? Jeg grunder… længe.
Jeg kommer til, at tænke på noget jeg har hørt:
”En kvist skyder op af Isajs stub, et skud gror frem af
hans rod.” Hvad var det der gav kraften?
Jo! Det var HERRENS ÅND, den gav visdom, råd,
styrke, kundskab og Gudsfrygt…

Jeg tænker tilbage på min drøm: Hvad blev der af
skuddet? Et træ, noget smukt, det gjorde mig glad,
det læskede min gane og gav mig liv.

Isajs rodskud? Det voksede, blev til en mand.
”Hans hu står til HERRENS frygt, han dømmer ikke
efter hvad han ser eller hører, men fælder retfærdig
dom over den arme og ringe, hans bælte er retfærdig-
hed og trofasthed.”

Det er herligt med denne mand, han spreder lys og
varme. Jeg går hen til ham. Han ser kærligt på mig
og taler til mig. Jeg rækker hænderne op mod ham,
og han tager mig op. Her er der varmt og trygt,
her vil jeg altid være.

Der sker noget i mig. Jeg ryster lidt. Det er som om
der er noget der bliver taget væk og noget andet
fylder pladsen ud. Manden sætter mig ned igen og
giver mig en lap papir i hånden.

Pludselig ser jeg kun et vintræ i mandens sted. Jeg
bliver lidt forskrækket. Hvad mon der står på papiret?
Jeg folder det ud: ”Den spæde skal lege ved øglens
hul, spædbarnet række sin hånd til giftslangens rede.
Der gøres ej ondt og forvoldes ej smerte i hele mit
hellige bjergland, fordi landet er fyldt af HERRENS
kundskab, som vandene dækker havets bund.”

Jeg kommer til at se på mig selv, jeg har fået nye
klæder på og en prægtig kappe. – Jeg kommer til at
tænke på et vers: ”Jeg vil glæde mig højligt i HERREN,
min sjæl skal juble i min Gud, fordi Han klædte mig i
frelsens klæder, hyllede mig i retfærds kappe.
Jeg begiver mig på vej hjem. Hvor er jeg glad og jeg
føler mig så let. Da jeg kommer ind i landsbyen
kigger folk undrende på mig?

Nå ja! Jeg havde helt glemt mit fine tøj. Men der er
også noget indeni, det vil ud – og jeg begynder at tale.
Jeg fortæller alt det jeg har oplevet ude på bjerg-
skråningen. Da jeg går hjem, endnu mere let og glad,
kommer jeg igen til at tænke på et vers:

”På hin dag skal hedningerne søge til Isajs Rodskud
der står som et banner for folkeslagene;
og Hans bolig skal være herlig.”

Niels Nielsen
Graver v. Egebjerg Kirke

En drøm
– et syn på baggrund af Esajas 11.1-11



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.

Få nyhedsbreve, Kirkebladet og Egebladet online
Kirkebladet vil ikke fremover blive 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 samarbejde med udveksling af e-mailadresser.
Så modtager du allerede Egebladet, får du nu også
Kirkebladet på mail.

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.

Kontaktoplysninger | Egebjerg Sogn

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. Mobil 24 20 59 32
Egebjerg Kirkes Graverkontor,
Ved kirken 8, 4500 Nykøbing Sj
E-mail: egekgd@gmail.com
Gravermedhjælper Yvonne Vejbæk.Mobil 21 45 89 56

Menighedsrådsformand Per Kragh
Stokkebjergvej 9, 4500 Nykøbing, Tlf. 25 10 77 09.
Mail: perselv@gmail.com

20. nov. Sidste søndag i kirkeåret Kl. 10.30 IW
27. nov. 1. søndag i advent Kl. 16.00 MN
04. dec. 2. søndag i advent Kl. 10.30 IW

11. dec. 3. søndag i advent – LUCIA kl. 16.00 MN
18. dec. 4. søndag i advent kl. 09.00 MN
24. dec. Juleaften kl. 16.00 MN
25. dec. Juledag kl. 10.30 MN
26. dec. 2. juledag kl. 10.00 MN

01. jan. Nytårsdag kl. 16.00 MN
08. jan. 1. søndag efter Helligtrekonger kl. 10.30 IW
15. jan. 2. søndag efter Helligtrekonger kl. 09.00 IW
22. jan. 3. søndag efter Helligtrekonger kl. 11.00

Fælles konfirmandgospelgudstjeneste i Vig Kirke
29. jan. 4. søndag efter Helligtrekonger kl. 10.00 IW
05. feb. Sidste søndag efter Helligtrekonger Kl. 17.00 MN
12. feb. Septuagesima Kl. 10.30 MN
19. feb. Seksagesima Kl. 0 9.00 MN
26. feb. Fastelavn Kl. 10.00 MN
05. mar. 1. søndag i Fasten Kl. 10.00 MN

GUDSTJENESTER i EGEBJERG KIRKE
DECEMBER 2016, JANUAR og FEBRUAR 2017 | Sognepræst Michael Nissen (Sognepræst Ida Willert)

Kirkebilen
De tre sognes (Vig, Nr. Asmindrup og Egebjerg) kirkebil kører til samtlige gudstjenester, andagter, koncerter samt arrangerede møder,
også på tværs af sognegrænserne. Egenbetaling pr. gang pr. person: kr. 20. Kirkebilen bestilles senest dagen før. Tlf. 40 21 09 35 (Klint Taxi).
Besøg på sygehuset: Kontakt venligst din sognepræst.


