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Livet er en gåde!
Derfor spørger vi jo også, som vi gør! Fordi vi ikke kan
lade være! Er det sandt, at der er en Gud?
Er der en Guds mening med vores liv?
Og er det sandt, at Gud har vist sig for os i Kristus?

Hvad er sandheden?
Det er ikke mærkeligt, at vi spørger. Det er en del af
det, at være et menneske.

“Pontius Pilatus” som vi nævner i Trosbekendelsen,
– han gjorde det også! Han spurgte om, hvem Kristus
var? Selvom sandheden den rent faktisk stod lige foran
øjnene af ham, da han dømte Kristus til korsfæstelse.

Disciplen Peter, førstemanden blandt disciplene,
stillede det samme spørgsmål! Og fik svaret af
Kristus: ”Jeg er sandheden, vejen og livet!”
Få timer efter bandede Peter på, at han alligevel ikke
kendte Kristus.

Hvad er sandheden?, spurgte Judas. Derefter
forrådte han Kristus, fordi han havde forventet noget
andet af ham.

Hvad er sandheden?, spurgte disciplen Thomas.
Han tvivlede, og krævede bevis på opstandelsen, ved at
stikke fingerne i “naglegabet” – før han ville tro.

Det er jo sådan, at mange af os til tider har det!
Det er dét, man kalder at tvivle!

Jesus bliver et sted i “Det nye Testamente” beskyldt for
at være besat. Og det var han også, kan man sige;
Han var besat af det, vi kalder for “Guds nåde!”
Han var besat af at ville “nå osmennesker” på Guds
vegne!

Han var besat af en kærlighed, som sprængte håbløs-
heden og mørket, da kvinderne påskemorgen kom ud
til graven og fandt graven tom. Da ordene lød:
” Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret,
den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her.
Se, der er stedet, hvor de lagde ham.”

Den morgen, påskemorgen spirede der med Kristus et
nyt håb, livsmod og tro op af den sorte jord.

Alle ønskes et lyst forår og en glædelig påske!
Michael Nissen

Michael Nissen,
Sognepræst

Storm…?
Storm P. siger et sted; at livet er en gåde.
Løsningen – ja, den står på bagsiden!

Det har han jo på sin vis ret i…
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Med thomaskravet står vi her,
med tvivlens skæl for øjets skær -
langfredags angst i mindet.
Du kender, Gud, vor splittethed,
vor længsel mod dit lys, din fred
og kulden dybt i sindet.

Vi tror på det, vort øje ser:
det kendte, sikre - intet mer -
en jordfødt, bundet viden.
Du under os en evighed,
et liv, som ingen grænser ved;
men dage dør i tiden.

I dybet under stenet jord
må tjørnen søge vandets spor
med blinde, hvide rødder.
Vi famler skræmt i gravens skød,
men ser kun naglegab og død
og sår på dine fødder.

Da kommer du igen til os
hver lukket dør, hver tvivl til trods
med ord, vi kan fornemme.
Bag det, som vore øjne ser:
lidt vin, lidt brød - og intet mer!
dér hører vi din stemme.

Her er det tunge glædesbud,
hvis pris, min Herre og min Gud!
til bunds du selv kun kender.
Her får du for dit liv, dit blod
min thomastro, mit svage mod
- og gir mig dine hænder.

Joh 20,24-29
Lisbeth Smedegaard Andersen 1988.

OBS. Sygemelding
Præstens ene knæ skal udskiftes.
Derfor er Michael Nissen sygemeldt i
marts til og med 25. april 2020.
Egebjerg Kirke passes i perioden af
sognepræst Ida Willert fra Rørvig og
sognepræste Karin Wandall fra Hørve.

OBS: Sommerudflugt
Noter allerede nu i kalenderen, at
udflugten i år bliver søndag d. 21. juni.
Hvorhen og hvorledes kommer senere.

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, mobil 21 45 89 56.
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RECEPTION
SØNDAG 15. MARTS 2020

Den 15. marts fejrer vi, at vi har været så heldige, at Yvonne Vejbæk
har været ansat v. Egebjerg Kirke som gravermedhjælper i 25 år.

En ildsjæl uden lige – til glæde og gavn for os alle.

Efter gudstjenesten kl. 10.30 er der
RECEPTIONSFEST I KONFIRMANDSTUEN.

Kom og vær med til at fejre hende!

GAVE TIL YVONNE
Der kan indtil den 13. marts indsættes et beløb – stort eller lille

– på MobilePay tlf. 24 87 92 71, mrk. med dit/dine navne.
Resultatet overrækkes jubilaren til arrangementet den 15. marts.

Har man ikke – eller ønsker man ikke at bruge - MobilePay,
kan indsamlingsbøssen i Dagli’Brugsen benyttes.

Indsamlingen revideres/kontrolleres af
sognepræst Michael Nissen og menighedsrådets formand Per Kragh.
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Kirkefilm i Vig Bio
lørdag 4. april kl. 13 – 16
Vi viser dramaet “The Two Popes” med de berømte skuespillere
Anthony Hopkins og Jonathan Pryce i hovedrollerne som de
to paver. Filmen handler om to ældre, og meget religiøse mænd,
nemlig den konservative og strengt dogmatiske pave Benedikt
samt den kommende og noget mere liberale pave Frans.

Filmen emmer af veloplagt dialog og morsomme replikudveks-
linger de to mænd imellem. Selvom dramaet er morsomt, er der
også alvorlige emner til diskussion. Efter visningen af filmen er
der kaffe og kage i biografens CAFÉ, og eftermiddagen afsluttes
med et oplæg fra professor Niels Christian Hvidt fra
Syddansk Universitet, som vil perspektivere filmen.

TILMELDING til Alice Sarp på Odsherred Provsti, aas@km.dk
senest den 2. april. Deltagergebyr kr. 50,-

Børnegudstjeneste
med fællesspisning
Onsdag den 22. april kl.17-18.30
Kom til børnegudstjeneste i børnehøjde med hyggeligt samvær og
spisning bagefter i konfirmandstuen. Børnekoret medvirker.
Præst Karin Wandall.

Konfirmation
i Egebjerg Kirke
Søndag den 26. april kl. 11.00
I år den konfirmeres et superhold bestående af følgende 7
herlige konfirmander:

Agnete Skovsgaard, Amanda Holm, Emma Henriksen,
Gertrud Andersen, Katrine Gandrup, Nanna Jacobsen og
Viktor Skovgaard.

Vi glæder os alle til den store dag!
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Mandag den 4. maj kl.10.00 – 11.45
Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland

I anledning af 75-året for Danmarks befrielse
har KViST (vores lokale folkekirkelige skoletjeneste) i
samarbejde med Odsherred Kommune og Odsherreds
Musikskole arrangeret et stort alsangsstævne i
historiske rammer. Det har der været stor opbakning
til. Over 700 elever har meldt deres ankomst, men vi
håber på endnu flere – voksne og børn. Alle er meget
velkomne til at komme og synge med.
Sille Grønberg og Palle Windfeldt leder fælles-
sangen, så vi er i gode hænder.
Kom ogmærk fællessangens sus!

Genforeningsfest
Torsdag den 14. maj kl.19.00
Sammen med vores Forsamlingshus markerer vi
100-året for genforeningen med Sønderjylland.
Egebjergkoret synger for os i kirken kl. 19 og bagefter
går vi i Forsamlingshuset, hvor der er Sønderjysk
kaffebord og alsang. Pris for deltagelse i kaffebord
kr. 35,-. Alle er meget velkomne!

Forårssangaften
Tirsdag den 19. maj kl.19.30
Vi mødes igen i Konfirmandstuen for at synge fra vores
store sangskat. Alle er velkomne til en hyggelig aften!

Frihed og fællessang
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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 vil have Kirkebladet med posten.

Hvad er Egebladet?
Egebladet er Egebjerghalvøens digitale nyhedsbrev. Bladet har
i over 5 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.

Så blev det atter forår – oven på en vinter, der i hvert
fald i skrivende stund har været særdeles mild. Godt
for varmeregningen, men – det ville nu være rart med
et tyndt, hvidt snedække i stedet for det regnvåde, synes
jeg. Men skidt – vi kan gå i hi med stearinlys og hygge.
Dit menighedsråd har ikke været i hi. Det kører der-
udaf, og pludselig overraskes vi af, at der IGEN er
menighedsrådsvalg. Og valgloven er ændret, så det
kommer til at foregå på en lidt anden måde i år.

Det kan du høre mere om allerede tirsdag den 12.
maj kl. 19.30 – hvor Menighedsrådet afholder
INFORMATIONSMØDE i Konfirmandstuen.
Menighedsrådet orienterer om rådets arbejde siden
sidste valg og om valgreglerne.

Der bliver så en VALGFORSAMLINGSDAG tirsdag
den 15. september, hvor der stemmes om sammen-
sætning af en kandidatliste til det nye menighedsråd.

Selve VALGDAGEN er tirsdag den 17. november.
Vi plejer dog i Egebjerg at enes om én liste på valg-
forsamlingsdagen, så vi ikke holder valg – men vi får
se, hvad der sker.

Med ønsket om et dejligt forår!
Per Kragh, formand

Udrag fra valgfolderen, som du kan downloade fra
kirkens hjemmeside:www.egebjergkirke.dk

“I Odsherred er vores 16 smukke kirker markante
pejlemærker i landskabet og samtidig symboler på
folkekirkens trosfællesskab og de mange tilbud om
glæde, håb, trøst og kærlighed, som er kirkens funda-
ment. Folkekirken er en vigtig religiøs, social og kulturel
medspiller i samfundet. Denne enestående og årtusind-
gamle kulturbærende samfundspillers rolle og betyd-
ning er udfordret i det 21. århundrede.

Den er helt afhængig af medlemmernes egen indsats og
engagement for kirkens liv og vækst. Der skal være
menighedsrådsvalg i vores 13 sogne i Odsherred i
efteråret 2020. I det enkelte sogn er det de venner,
naboer, kolleger, som vi har valgt til menighedsrådene,
der sætter retning for kirkelivet i samarbejde med
præsten og de øvrige ansatte ved kirken”.

Så kom til informationsmødet tirsdag 12. maj
– DIN STEMME TÆLLER!

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…

(M)enighedsrådet



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:
MARTS
15.03 KL.10.30 YVONNE VEJBÆKS 25 ÅRS
JUBILÆUM • RECEPTION
24.03 kl. 17.30 MENIGHEDSRÅDSMØDE

APRIL
09.04 KL. 10.00 NADVERGUDSTJENESTE
10.04 KL. 10.00 LITURGISK GUDSTJENESTE
12.04 KL. 10.00 PÅSKE OG FESTGUDSTJ.
22.04 KL. 17.00 BØRNEGUDSTJENESTE OG
FÆLLESSPISNING
26.04. KL. 11.00 KONFIRMATION

MAJ
04.05 KL. 10.00 – 11.45 ALSANG
HOLTETS PLADS 1, 4500 NYKØBING Sj.
12.05 Kl. 19.30 INFORMATIONSMØDE
VEDR. MENIGHEDSRÅDSVALG
14.05 KL. 19.00 GENFORENINGSFEST –
EGEBJERGKORET MEDVIRKER
19.05 KL. 19.30 FORÅRSSANGAFTEN
31.05 KL. 10.00 PINSE OG FESTGUDSTJESTE

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.

08. mar. 2. søndag i fasten kl. 14.00 Karin Wandall

15. mar. 3. søndag i fasten kl. 10.30 Ida Willert

22. mar. Midfaste kl. 09.00 Ida Willert

29. mar. Mariæ bebudelse kl. 10.30 Ida Willert

05. apr. Palmesøndag kl. 09.00 Karin Wandall

09. apr. Skærtorsdag kl. 10.00 Ida Willert

10. apr. Langfredag (Liturgisk) kl. 10.30 Karin Wandall

12. apr. Påskedag kl. 10.00 Karin Wandall

13. apr. 2. påskedag kl. 10.30 Ida Willert

19. apr. 1. søndag efter påske kl. 09.00 Karin Bundgård N.

22. apr. Børnegudstjeneste kl. 17.00 Karin Wandall

26. apr. 2. s.e.påske (Konfir.) kl. 11.00 Michael Nissen

03. maj 3. søndag efter påske kl. 10.00 Michael Nissen

08. maj St. Bededag kl. 10.00 Michael Nissen

10. maj 4. søndag efter påske kl. 10.00 Michael Nissen

17. maj 5. søndag efter påske kl. 10.30 Michael Nissen

21. maj Kristi Himmelfart kl. 10.00 Michael Nissen

24. maj 6. søndag efter påske kl. 10.30 Ida Willert

31. maj Pinsedag kl. 10.00 Michael Nissen

01. jun. 2. pinsedag kl. 09.00 Michael Nissen

07. jun. Trinitatis søndag kl. 10.00 Michael Nissen

14. jun. 1.s.e.trin. (Hørehæm.) kl. 14.00 Peter Hansen

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


