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Vi kan, selvom vi jo alle sammen gør os vore forestil-
linger, så kan vi ikke rumme og fatte Gud. Gud er langt
større end vores begrebsverden.
Men Gud er alligevel, som det blev svaret Moses; dvs.
Gud er altings begyndelse og slutning.

Men vi kan alligevel sige noget mere. Det kan vi fordi,
som Jan Lindhardt siger det i den lille bog, han kalder
for “Børnelærdom for voksne”, som er god at blive klog
af, det kan vi fordi, vi kender Guds nærmeste familie.

Vi kender hans søn

Derfor, hvis vi vil vide noget mere om hvem Gud er, så
må vi spørge ham. F.eks. hvad er det vigtigste? Det er
kærligheden, får vi at vide. Det er Guds kærlighed til
os, og det er vores kærlighed til hinanden. Det er
nemlig dét, det drejer sig om. H.C. Andersen sagde en
gang; at kærlighed kender kun kærlighed. Den ytrer sig
spontant, og den er kun til i frihed og uden tvang.
Den kommer udefra og indefra og kræver ikke noget
for noget, og derfor kan man heller ikke tvinge nogen
til at elske hinanden.

Du skal elske Gud og dit
medmenneske som dig selv

Man kan godt lave en særlig lov der siger, at vi f.eks.
skal gå med hinanden i hånden hver lørdag eftermid-
dag, men det er jo ikke ensbetydendemed, at vi begynder
at elske hinanden af den grund. En lov kan derimod
noget andet; nemlig beskytte det menneske, som ikke
møder kærlighed.

Jesus siger et sted;
”Du skal elske Gud og dit medmenneske
som dig selv” Men hvordan gør vi så
det? Jo, vi kan f.eks. begynde med at
sige, som det blev sagt til Moses; at Gud
er skaberen af livet. Det indebærer nem-
lig, at der er en mening med livet. Også
med dit og mit.

Det samme gælder f.eks. naboens og flygtningens liv
eller ham eller hende på “Café den kolde”, på hjørnet
med guldbajeren i hånden.
At elske Gud er, kan man sige, at lade Guds kærlighed
have større ret end vores eventuelle mismod, håbløshed,
fortvivlelse, selvoptagethed og egoisme. Men hvad så
med det; at vi skal elske vores næste som os selv?

Flere muligheder hvad angår det,
at skulle elske hinanden

Der er f.eks. den mulighed, at vi elsker os selv i en grad,
at det med også at skulle elske andre på samme høje
niveau, at det ganske enkelt er for uoverskueligt.
Opgaven er så at sige ganske enkelt for stor.
En anden mulighed er at sige, at det at skulle elske
andre som sig selv, at det er da nemt nok! Hvorfor?
Jo, fordi vi jo så slet ikke behøver at elske andre af den
simple grund, at vi ikke kan holde os selv ud, fordi vi
måske synes, at vi er håbløse, dumme og umulige til
alting. Søren Kirkegaard siger et sted, hvor han taler
om det, han kalder for ret kærlighed; Han siger, at
mennesket skal agte og ære sig selv, på samme måde
som det skal agte og ære ethvert menneske.

Derfor må vi aldrig kassere og foragte vores liv, som
om det ingenting var og er. Uanset hvad vi selv synes,
uanset om vi måske føler os gamle eller unyttige, eller
vi på anden måde føler os overflødige eller værdiløse i
egne eller andres øjne, så er et ethvert menneske i
Guds øjne fuld af betydning.

Det er derfor, du skal elske din næste og du skal elske
dig selv eller prøve på det. Som digteren Sten Kålø
lader Jesus sige det i et digt;

Elsk som jeg har elsket
vær hinandens hyrder
bær hinandens byrder

Ønsker hermed alle et smukt efterår!
Michael Nissen, Sognepræst.

Hvem er du?
De fleste husker nok historien om Moses. Moses det var ham, der modtog de 10 bud. Men det var også
Moses, der spurgte Gud, da han stod foran den brændende tornebusk:”Hvem er du?” Han fik svaret;
”Jeg er den jeg er”. Det er dét Jahve, det jødiske navn for Gud betyder; ”Jeg er den, jeg er”.
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På billedet som er malet i første halv-
del at det 1800 århundrede, ser vi
Egebjerg Kirke fra sydøst. Gul og med
hvide kamtakker. Vores lille gode
landsby Egebjerg ligger ved foden
af bakken, og i horisonten anes
Sidinge Fjord, hvis udtørring påbe-
gyndtes i 1841. Præstegården ligger
til højre. I 1867-68 blev kirken hoved-
restaureret og kalkpudset taget af.
Så derfor ser Egerbjerg Kirke ud,
som den gør i dag.

Vidste du, at Egebjerg Kirke på et tidspunkt var gulkalket?
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BORNEMUSIKFESTIVAL
“Maria og Englen”
fredag den 8. september kl. 12.00 i kirken
Maria og Englen er en fortælling om en engel og en
bonusfar; For længe, længe siden gik Maria rundt i et
land langt herfra. Hun var glad og havde et dejligt liv.
Det varede nemlig ikke længe, inden hun skulle giftes
med Joseph. Så Maria var meget glad. Pludselig en dag
da Maria var alene i huset, kom der en engel på besøg.
Ikke bare sådan en lille en med pjuskede vinger, men
en stor og flot engel med vinger, der var blanke og en
glorie oppe over hovedet, der strålede, så Maria næsten
ikke kunne se ud af øjnene. Hun blev meget forskræk-
ket og nok også lidt bange, men englen sagde til
hende… Ja, hvad mon englen sagde?

Kom og lyt – kom og se, når performer og kirkemusiker
Tine Mynster folder denne fortælling ud for Egebjerg
skole og børnehave, som er inviterede, men alle er
meget velkomne til at deltage!

HØSTGUDSTJENESTE
OG KIRKEFROKOST
Søndag den 10. september kl.10.00 fejrer vi, at
årets høst trods den regnfulde sommer nu efterhånden
er kommet i hus og lade. Efter Høstgudstjenesten er
der ”høstfest” i Præstegården, med økologiske pølser,
køretur i hestevogn etc. Vi håber på godt vejr.
Tag børn og børnebørn med og evt. lidt afgrøder, vi
kan vise frem i kirken.

KORANDAGT
MED EGEBJERG KORET
Torsdag den 12. oktober Kl.19.30
Som en del af Odsherred kirkemusikfestival 2017
bidrager Egebjerg Kirke atter sammen med Egebjerg
koret. Vi vil denne aften glædes over korets smukke
sang. Korkoncerten afsluttes med en kort andagt.

Musik, børn, høstfest & kor

BØRNEGUDSTJENESTE MED FÆLLES SPISNING
Kom til børnegudstjeneste i børnehøjde med hyggeligt samvær og spisning bagefter
i konfirmandstuen. Vi ses onsdag den 25 oktober kl.17.00 – 18.30.
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Kommunikation kan være en meget vanskelig sag!
Her 10 eksempler fra forskellige kirkeblade:

”Lad ikke bekymringer tage livet af dig. Lad menigheden hjælpe.”
”Kirken afholder loppemarked og modtager gerne møbler eller tøj fra afdøde. Vi henter dem gerne.”
”Denne eftermiddag vil der være møde i kirkens sydlige og nordlige del. Børn vil blive døbt i begge ender.”
”Lad os i vores forbøn huske alle dem, som er blevet syge af vores menighed.”
”Fredag kl. 17.00 vil de ’Vordende Mødres Klub’ samles. Alle kvinder, som kunne tænke sig at være en
Vordene Moder”, bedes kontakte præsten på hans kontor.”
”Det understreges, at det er et kvindemøde og dermed for bare damer.”
”Familiearbejdet er for familier med børn og andre mennesker.”
”Dåbstræffet er for alle børn, der er døbte på deres dåbsdag.”
”Gudstjenesten bliver samtidig transmitteret i radioen, så de, der er i kirke, kan høre den.”
”Alle i sognet kan søge om en julekurv. Man retter henvendelse til præsten! Det er ikke nødvendigt at tro på ham.”

Luther lagkage og Luther øren…
LUTTER LUTHER – LUTHER SALMER – LUTHER MUSIK – LUTHER LAGKAGE
Den 31. oktober 1517 satte Martin Luther sine 95 teser på døren til slotskirken i
den tyske by Wittenberg. Teserne angreb den katolske kirkes handel med
aflad og dermed det forhold, at man kunne købe sig til tilgivelse for sine
synder. Offentliggørelsen af teserne igangsatte reformationen, som førte til
et brud med den katolske kirke og dannelsen af den protestantiske kirke,
som vi er en del af. Derfor holder vi Luthergudstjeneste søndag
den 29. oktober kl. 14.00. I gudstjenesten vil salmerne være fra
Luthers egen hånd og musikken tidssvarende. Vores Lutherfej-
ring afsluttes med lutter lagkage i Konfirmandstuen. I og efter
gudstjenesten medvirker Carsten Svanberg på trombone.

ALLEHELGEN KONCERT
VESTSJÆLLANDS KAMMERKOR
Søndag den 5. november kl.19.30 er der stemningsfuld koncert med Vestsjællands Kammerkor.
Koret er et klassisk kammerkor og består af ca. 25 sangere.
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I skrivende stund er det stadig sommer, og dagen har
heldigvis været en af de mere varme. Mange klager
over for meget regnvejr i denne sæson – men det er
sikkert, at ikke alle er tilfredse, uanset sommertypen.
Uanset vejret, så har det været en spændende sommer-
periode for kirkens vedkommende.

2. pinsedag blev der holdt en dejlig gudstjeneste på
Egebjerggård, der gæstfrit havde stillet sine lokaliteter
til rådighed. Den 30. juli fik vi besøg af Bertel Haarder,
der fortalte om Luther, den 20. august sad vi på Sand-
skrevet til en naturgudstjeneste og den 27. august var
der udflugt til Kalundborg. Vi keder os ikke.

Og – netop her i Luther-året var det spændende at få
et nærmere indblik i, hvad Luther har betydet for vores
kirkeliv. Den evig dårlige samvittighed over de uund-
gåelige synder og den deraf følgende frygt for skærsil-
den var nok det jeg bed mest mærke i som noget
tidstypisk for 500 år siden. Tænk at man kunne bilde
folk ind, at de kunne ”købe” sig fri eller forkorte deres
ophold i skærsilden ved at bruge penge på
“afladsbreve”. I stedet burde de rige bruge pengene på
de fattige, for kun Gud kunne tilgive synder – det
havde Paven og hans præster ikke noget med at gøre,
tilkendegav Luther. “Guds kærlighed er altomfattende
og gives til enhver”, skrev han.

De 95 teser, der fornyede vores kirke og fjernede kirken
som et mellemled mellem os og Gud, blev hurtigt
spredt rundt om i Tyskland og til resten af Europa, bl.a.
som følge af at bogtrykkerkunsten var blevet til tidens
massemedier. I dag ville Facebook nok have haft den
store rolle – hans teser var blevet ”liked” af mange.

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.

Stemningsbillede fra Menighedsudflugten “Kalundborg” 2017
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“En lærd mand, gik ned gennem gaderne i en by i
selskab med Fanden. De gik og gjorde sig tanker om
verden og dens gang. Den lærde bebrejdede Fanden,
at han vildledte mennesker og på den måde styrtede
dem i ulykke. – Det er ikke mig, der styrter folk i
ulykke, svarede Fanden, – det klarer de så rigeligt
selv. Er det måske min skyld, at bare jeg rører en
finger, så danser de efter den? Se selv her, hvad jeg
mener!

De var netop kommet forbi en slikhandler. Han sad
ved sit bord, og foran ham stod der en stor krukke
fuld af sirup, som han rørte i med en træske.
Uden at slikhandleren opdagede det, stak Fanden sin
pegefinger i krukken. Det, han fik med op, tørrede
han bagefter af på en mur. – Lad os nu se, hvad
der sker! sagde han.

Der gik ikke lang tid, så kom der en flue flyvende.
Den satte sig på sirupspletten. Slikhandlerens kat fik
øje på fluen og gav sig til at springe op ad muren efter
den. I det samme kom der en mand gående forbi med
en stor hund. Hunden så katten, rev sig løs fra sin
herre og satte i et spring over mod muren. Derved
kom den til at vælte den store krukke fuld af sirup,
så den knustes mod jorden.

Så vidt så godt; men slikhandleren fór op, tog træ-
skeen og gav sig til at slå efter hunden. Hundeejeren
blev rasende og slog ud efter slikhandleren. Et øjeblik
efter var de kommet i slagsmål. Begge to skreg de på
hjælp og påstod, at de selv var uden skyld, men at den
anden havde optrådt uretfærdigt. Et par af slikhand-
lerens venner forlod deres boder og løb hen og blan-
dede sig. Den ene havde en tyk stok i hånden, den
anden en læderrem fra sit værksted.

Andre af de forbipasserende stillede sig på hundeeje-
rens side, og nu udviklede der sig snart et stort slags-
mål i gaden. Stole brækkede itu, porcelæn gik i
stykker, varer blev ødelagt og slikhandlerens butik
forvandlede sig til et helvede af sirup og glas.

Og hvad folk angår, ja, nogle slog, andre blev slået,
nogle kastede med sten, andre fik dem i hovedet.
Der blev kradset og bidt og revet og stødt, og imens
havde folk helt glemt, hvorfor de var kommet i slags-
mål med hinanden:

På grund af en smule sirup på en mur.
– Der ser du, sagde Fanden, jeg rørte kun fingeren én
gang!

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

Slagsmålet!



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:
SEPTEMBER
08.09 kl. 12.00 “MARIA OG ENGLEN”
10.09 kl. 10.00 HØSTGUDSTJENESTE

OKTOBER
12.10 kl. 19.30 KORANDAGT MED
EGEBJERG KORET
24.10 kl.19.00 MENIGHEDSRÅDSMØDE
25.10 kl.17.00 – 18.30 BØRNEGUDS-
TJENESTE OG AFTENSMAD
29.10 kl. 14.00 – 16.00 LUTTER LUTHER!

NOVEMBER
05.11 kl. 16.00 ALLE HELGEN.
I GUDSTJENESTEN MINDES VI DEM
VI HAR MISTET I SOGNET I DET
FORGANGNE ÅR
05.11 kl. 19.30 VESTSJÆLLANDS
KAMMERKOR

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. september 12. søndag efter trinitatis 10.30 MN
10. september 13. søn. e. trin. (Høstgudstjeneste) 10.00 MN
17. september 14. søndag efter trinitatis 10.00 MN
24. september 15. søndag efter trinitatis 10.00 Mn

01. oktober 16. søndag efter trinitatis 10.00 MN
08. oktober 17. søndag efter trinitatis 10.00 MN
15. oktober 18. søndag efter trinitatis 09.00 IW
22. oktober 19. søndag efter trinitatis 10.30 MN
29. oktober 20. søndag efter trinitatis (Luther) 14.00 MN

05. november Allehelgensdag (Mindegudstjenste) 16.00 MN
12. november 22. søndag efter trinitatis 10.30 IW
19. november 23. søndag efter trinitatis 09.00 MN
26. november Sidste søndag i kirkeåret 10. 30 IW

03. december Første søndag i advent 16.00 MN

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


