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Noget om styrke
Med store undrende øjne går jeg,
hvor anemonerne lyser hvidt.
Og midt i forårets lysvæld står jeg
og 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?

Hvad er det dog for en slags reflekser
der kalder pindsvin og tudse frem?
Og hvem er det, der går rundt og hekser
i Hornbæk, Tarm og Jerusalem?
Thi alle steder er samme under
og samme kraft, som gør sjælen stum.
Og alle vegne går folk og grunder
på livets dybe mysterium.

Men ingen svarer fra skjulte egne
og gir os grundig og god besked,
så jeg må svare på andres vegne
og formulere, hvad ingen ved:
Jeg tror, der ligger et barn dybt inde
i alle levende ting, der gror,
et barn, der er som en fuglevinge,
en lille gud, der er evigt stor.

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.

Han er i regn og hvor støv må tørste.
I vandets rislen. I træets saft.
I alt det mindste. I alt det største:
Den mindste enhed. Den største kraft.
Hør, blæsten synger din sang, veninde!
Se, træet blomstrer på barnets bud!
Jeg tror, der lever et barn dybt inde,
en kraft, som aldrig kan drives ud.

(Et digt fra Halfdan Rasmussens Tosserier)
Mel. "Jeg plukker fløjlsgræs"

Michael Nissen
Sognepræst

Holcus Lanatus
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Lidt om dåben
I disse år er danskernes forhold til
dåben under forandring:

Mange lader gudskelov stadig deres børn døbe
som små som det naturligste i verden, men
flere vælger helt dåben og kirken FRA på
børnenes vegne. Samtidig er der stadig flere
voksne mennesker, der vælger at lade sig døbe,
fordi de – sikkert af forskellige årsager – gerne
vil være en del af en verden og et fællesskab,
de ikke blev døbt ind i som børn.

Den tendens imødekommes bl.a. ved de såkaldte
»drop-in« dåbsarrangementer flere steder i landet,
hvor man kan gå lige ind fra gaden og blive døbt.
Ét af de mennesker, der først er blevet døbt som
voksen, er RaneWillerslev, der lod sig døbe, da
hans døtre skulle døbes. Her følger et interview med
ham om hans overvejelser i den anledning, bragt i
»Kirken i København« den 22.03 2017:

»Som professor og antropolog v. Aarhus Universitet
(nu også direktør for Nationalmuseet) er 47-årige
RaneWillerslev skolet i empiriske studier,
at opstille hypoteser og minutiøst analysere sig frem
til, hvad der objektivt set er ret og vrang. Så enkelt er
det langt fra med det guddommelige, men det er ikke
desto mindre lige så sandt for ham, fortæller han.
“Jeg har oplevet alle mulige mærkværdigheder ude i
ødemarken i Sibirien, hvor jeg har lavet feltarbejde,
og siden da har jeg ikke kunnet tilsluttet mig et simpelt
naturvidenskabeligt verdensbillede”.

“Dét, der ligger uden for, kalder vi det guddommelige,
og at det eksisterer, er der ingen tvivl om i min bog”,
siger han. Religion følger ikke logikkens univers.

Da Rane Willerslevs to døtre, som i dag er syv og 10 år,
blev født, var det hans daværende kones store ønske,
at de skulle døbes. Hendes familie har stærke rødder i
folkekirken, og for hende var dåben en betydningsfuld
gave, som Rane Willerslev indvilgede i at give dem.
Men Rane Willerslev var ikke selv døbt, og fra sibiriske
naturfolk havde han fået fortalt, at hedninge og kristne
kommer til at leve på hver sin side af en flod i efterlivet.
Den fortælling gav ham mange kvaler.

“Hvis jeg ikke også blev døbt, ville jeg altså blive
adskilt fra mine børn i efterlivet. Det ville jeg ikke
risikere, og derfor blev jeg selv døbt samtidig”,
fortæller han og klukker lidt, selvom han faktisk mener
det alvorligt. “Religion er ikke noget, der kan bevises,
eller som følger logikkens univers. Religion er derimod
fuld af selvmodsigelser og paradokser. I stedet for at
prøve at løse dem, så er pointen måske, at de skal have
lov til at være der, og at man faktisk kan le af dem og
have en ironisk distance til dem,’ siger han.

Dåben giver stof til eftertanke
Med dåben følger ikke slavisk kirkegang og søndags-
skole, mener Rane Willerslev. Men der følger en
tilslutning til kristendommen, som han og børnene
ikke kan vende ryggen til eller gøre om. Og så har han,
døtrene og alle andre, der bliver døbt, fået en anled-
ning til med jævne mellemrum at reflektere over deres
egen tro.

“Dåben betyder, at jeg indimellem må spørge mig selv,
hvad mit forhold er til det guddommelige, og hvordan
jeg skal forstå det forhold. Det, tror jeg, er vigtigt, at
mennesket gør i ny og næ’, slutter han.«

(Michael Nissen)

Rane Willerslev



En legende
En mand døde og kom i Himlen. Vor Herre tog selv
imod ham og talte med ham. Under samtalen spurgte
Vor Herre ham, om han havde lyst til at se tilbage på
sit liv. Det ville manden gerne.

Det var ligesom at se en film. Han så hele sit liv, både
det onde og det gode, både det lyse og det mørke.
Men efterhånden som han så, var der én bestemt ting,
han lagde mærke til: I alle de gode og lyse dage var
der hele tiden to sæt fodspor ved siden af hinanden:
hans egne og så Vor Herres.

Men i de mørke og onde dage var der kun et sæt fod-
spor. “Herre”, sagde han, “der er noget, jeg må spørge
dig om. Når jeg ser de lyse og gode dage, jeg har ople-
vet, ser jeg hele tiden to sæt fodspor, mine egne og så
dine. Du har fulgt mig hele tiden”.

“Men ser jeg de onde og mørke dage, jeg har oplevet,
da ser jeg kun et sæt fodspor. Hvordan kan det dog
være? Hvorfor forlod du mig?”

Vor Herre svarede: “Menneske, der er noget, du ikke
har fattet. I de lyse og gode dage fulgte jeg dig.
Men i de mørke og onde dage, da bar jeg dig!”

Michael Nissen
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Jesus sagde til disciplene
og til os i dåben;
”se jeg vil være med jer/
dig alle dine livs dage
indtil verdens ende”

Den romanske døbefont i granit på fod er fra omkring 1550



Årets herlige konfirmander 2019
Fra venstre øverst: Phillip Nielsen-Ourø, Mikkel Lars Jakobsen og præsten
Fra venstre nederst:Mathias Øxenholdt Juul Kristensen, Sigrid Juul Kirkegaard,
Tino Hjort Delorang Petersen, Marie Gaarde og Rasmus Dannebrog Hansen
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Glem aldrig også at elske dig selv.
– Søren Kierkegaard

Indskrivning af NYE konfirmander: Torsdag den 15. og fredag 16. august fra kl.16.00 – 18.00.
Medbring konfirmand, dåbsattest eller navneattest. Konfirmandundervisningen begynder i september 2019.
Selve konfirmationen finder sted søndag den 26. april 2020 kl.11.00

"OBS OBS OBS" EFTERLYSNING! Er der nogen, der ligger inde med gl. billeder af konfirmandhold, konfirmeret i Egebjerg kirke FØR 1988?
Tanken er, at hænge dem op i glas og ramme i konfirmandstuen. Ligger man inde med et sådant, evt. bare til låns og til affotografering,
modtages det med stor TAK. Kontakt i så fald præsten. se https://www.egebjergkirke.dk/konfirmation
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SOMMERSANGAFTEN MED UDSIGT
FRA KIRKETÅRNET
Torsdag 11. juli kl.19.00 samles vi igen for
at dykke ned i vores store sangskat. Vi synger
af karsken bælg og med hvert vort ”næb” af
Højskolesangbogen og Salmebogen efter frit
indfald. Er vejret godt rykker vi ud i præste-
gårdshaven, og har man mod på det – slutter vi
med nogle aftensange i kirketårnet.

FRILUFTSGUDSTJENESTE I KLINT KALKBRUD
Søndag 18. august kl.11.00
Der vil blive serveret en kop varm suppe efter
gudstjenesten. Husk evt. en paraply.

UDENDØRS HØSTGUDSTJENESTE,
KIRKEFROKOST OG BØRNEKORET
Søndag 8. september kl.10.00
fejrer vi, at årets høst er ved at være i hus og
lade. Høstgudstjenesten (hvis vejret er til det)
holder vi i år ude på plænen foran kirken.
Vores fine lille børnekor deltager.
Efter gudstjenesten er der ”høstfest” med
spisning og køretur i hestevogn. Vi håber på
godt vejr. Ta’ børn og børnebørn med og evt.
også lidt afgrøder vi kan vise frem i kirken.

I år gik turen den 14. april til Grundvigskirken og til Bispebjerg
kirkegård med de ny udsprungne japanske kirsebærtræer.

Livlige og videbegærlige minikonfirmander 2019

FRILUFTSGUDSTJENESTE

UDSIGTEN

MINIKONFIRMANDER
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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
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.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.

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…

Findes der virkelig spedalske i dag? Ja, ca. hvert
andet minut får et menneske konstateret spedalskhed et
sted i verden – én ud af ni er et barn! I år støtter kirkerne
i Odsherred i fællesskab projekt “Giv en kørestol”
gennem Spedalskhedsmissionen.

Hvis vi løfter i flok kan vi sikkert samle ind til mere end
én kørestol – forhåbentlig mange! Se plakat og folder om
projektet i kirkernes våbenhus – og hjælp en spedalsk
med at komme omkring!

Du kan støtte ved at give et beløb til kirkekollekten i
kirken og ved donation via netbank til provstiets
indsamlingskonto: 0537-0000499013.
Tak om du vil være med!

Provstiets fællesmøde: 26. september kl. 19.30
Jens Møller Pedersen fra Spedalskhedsmissionen
fortæller om indsamlingen til fordel for kørestole,
og hvordan spedalskhed kan helbredes og forebygges!
Mødet foregår i Odden præstegårds konfirmandstue:
Kirkestræde 7 A, 4583 Sjællands Odde

BØRNEKORET I EGEBJERG KIRKE

Provstiets indsamlingsprojekt 2019 “Giv en kørestol”

Egebjerg Kirkes Børnekor afholdt i maj korarrangement
for 12 glade korsangere med overnatning og efterføl-
gende deltagelse i St. Bededagsgudstjenesten i Egebjerg
Kirke. Børnekoret har eksisteret siden januar 2017 og
øver ugentligt i konfirmandstuen. Koret medvirker ved
udvalgte gudstjenester i kirken og optræder ved andre
lokale begivenheder. Korlederen erUrsula Skou.

Børnekoret starter efterårsæsonen onsdag 4. september
kl. 14.15-15.45. Alle børn i alderen 8 til 15 år er velkomne.
Deltagere fra Egebjerg Skole bliver hentet af Ursula i
SFO og Klub kl.14.15 og alle går samlet til Præstegården,
hvor vi synger, hygger os og får lidt eftermiddagsmad.
Vi er tilbage på skolen kl. 15.45. Evt. spørgsmål eller til-
melding kan rettes til Ursula på urskou@mail.com eller
tlf. 29 79 03 12. Der vil som tidl. også være tilmeldings-
lister på Egebjerg Skole i ugen inden korstart.



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:
JUNI
15.06. KL. 16.00 SOMMERKONCERT
MED CANTO NOVO KORET

JULI
11.07. KL.1 9.00
SOMMERSANGAFTEN

AUGUST
15.08. KL.16.00 – 18.00
KONFIRMANDINDSKRIVNING
16.08. KL.16.00 – 18.00
KONFIRMANDINDSKRIVNING
18.08. KL.11.00
FRILUFTSGUDSTJENESTE KLINT KALKBRUD

SEPTEMBER
08.09. KL. 10.00
HØSTGUDSTJENESTE & HESTEVOGN

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.

10. juni kl. 10.30 2. Pinsedag IW

16. juni kl. 09.00 Trinitatis søndag MN

23. juni kl. 10.30 1. s.e. Trinitatis IW

30. juni kl. 09.00 2. s.e. Trinitatis IW

07. juli kl. 10.00 3. s.e. Trinitatis Bent Jessen (gæsteprædikant)

14. juli kl. 10.30 4. s.e. Trinitatis MN

21. juli kl. 09.00 5. s.e. Trinitatis MN

28. juli kl. 10.30 6. s.e. Trinitatis MN

04. aug. kl. 09.00 7. s.e. Trinitatis MN

11. aug. kl. 09.00 8. s.e. Trinitatis IW

18. aug. kl. 11.00 9. s.e. Trinitatis Friluftsgudstjeneste

i Klint kalkbrud

25. aug. kl. 10.30 10. s.e. Trinitatis IW

01. sept.kl. 10.30 11. s.e. Trinitatis IW

08. sept.kl. 10.00 12. s.e. Trinitatis MN, høstgudstjeneste

15. sept.kl. 10.00 13. s.e. Trinitatis MN

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


