
 

 

 
Opstandelse er lige her 
Du ser 
vi ligger angstgrå i de værste stunder 
du lægger dine stærke arme under 
 
Opstandelse er lige her 
Du er 
når vi kan give alt det liv tilbage 
som nogen tog fra os på onde dage 

Iben Krogsdal 



 

 

Af sognepræst Astrid Glargaard 

”Kirkebladet er markant mindre denne 
gang. Denne vinter er det ikke kun 
dagslyset og varmegraderne, der er 
skrumpet. Der er så meget andet i  
vores liv, der er skrumpet og blevet  
meget mindre, ja endda helt forsvun-
det: julens gudstjenester, forårets  
konfirmationer, fællessang, samvær og 
nærvær. Også kirkebladet er skrumpet 
denne gang, fordi vi endnu lever i en 
tid, hvor det kan være svært at plan-
lægge, da virus og sygdom er uforudsi-
gelig. Derfor henviser vi også til kirkens 
hjemmeside, der løbende bliver opda-
teret med de gældende restriktioner 
samt information om aktiviteter og  
arrangementer, når det igen bliver  
muligt at mødes til det.  
Kirken er stadig åben hver dag for lys-
tænding, bøn og refleksion, ligesom vi 
også holder gudstjeneste hver søndag 
– om end også i en skrumpet udgave. 
Planlægning af en gudstjeneste er lige 
pludselig kommet til at foregå på en 
anderledes måde, end når vi bare kan 
gøre, som vi plejer. Når der bliver æn-
dret i gudstjenestens form, så må man 
også kigge på gudstjenestens indhold 
på en ny måde. Hvad skal være med, 
for at man kan kalde det en gudstjene-
ste – og hvad kan undværes? Salmer, 
bøn, læsninger, prædiken, nadver,  
trosbekendelse, Fadervor, alt det, der 
normalt indgår i en gudstjeneste, må 
man nu se på fra en ny vinkel, fordi  
omstændighederne er forandret.  
Og det kan være en ganske god øvelse 
at gøre, fordi man dermed også finder 
ud af, at det, man troede betød meget, 
måske godt kan undværes, mens det, 
man ikke regnede for vigtigt, alligevel 
viser sig at have stor vægt og betyd-
ning.  
 

 

Når vi skifter synsvinkel og plads, kan 
vi opdage nye og vigtige sider af det,  
vi før tog for givet: kollegaerne på ar-
bejdspladsen, som aldrig har styr på 
deres ting; skolen med den kedelige 
undervisning og trælse lærere; de lang-
trukne besøg hos bedstemor søndag 
eftermiddag på plejehjemmet; de  
akavede knus fra folk, man knap nok 
kender, og den uendelige række af 
håndtryk, man skal gå rundt og give til 
alle, fordi man er den sidst ankomne til 
fødselsdagsfesten. Det står alt sam-
men i et nyt – og måske længselsfuldt 
– lys, fordi vi er tvunget til at se på det 
fra anderledes vinkler, end vi er vant til. 
På den anden side har de nye og an-
derledes vinkler også vist og lært os at 
finde nye måder at tale sammen og se 
hinanden; lært os, at vores tekniske 
formåen inden for it var meget større, 
end vi troede; og lært os at sætte pris 
på alt det i vores hverdag, vi ofte tager 
for givet.  
I kirkeåret bevæger vi os nu ind i faste-
tiden – en tid, hvor vi forbereder, fordy-
ber os og ser frem mod påsken med 
dens glædelige budskab om opstandel-
se og liv. Et budskab, som ikke mindst i 
år vækker genklang på flere niveauer, 
idet vi håber på, at med påsken følger 
fornyet livsmod, energi og også opstan-
delse fra restriktioner, begrænsninger, 
isolation og aflysninger, så vi i år kan 
fejre påske sammen både i kirke og i 
hjem med alt, hvad det indbefatter af 
gudstjenester, samvær og fællesskab 
med menighed, venner og familie.  
Glædelig påske. 

 

Genhør søndagens gudstjeneste  

på kirkens hjemmeside:  

www.nykoebingmorskirke.dk 

Sendes desuden mandag kl. 18 på  

Radio Limfjord Slager FM 107,3 MHz 



 

 

  

Siden sidste nummer af Kirkebladet er følgende børn blevet døbt i  

Nykøbing Kirke.  Til lykke ! 

 

 

 

 
 

 
 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Døbte 

Rebekka Ejstrup-Andersen  

Maggie Ejstrup-Andersen 

Carl Emil Nyrum Gravesen 

Alfred Tonsgaard Kær 

Angelika Thinggaard Dahlsgaard 

Forældre 

Anja Ejstrup-Andersen og Dan Ejstrup-Andersen 

Anja Ejstrup-Andersen og Dan Ejstrup-Andersen 

Ida Nyrum og William Vestergaard Gravesen 

Sidsel Tonsgaard Kær og Mikkel Tonsgaard 

Victoria T. Dahlsgaard og Henrik T. Dahlsgaard 

 

 

Kirkens hjemmeside: www.nykoebingmorskirke.dk        e-mail: 8692@sogn.dk  
 

 

Ansvarshavende redaktører: Astrid Glargaard og Anita Munkholm Sørensen 

Tlf. 20 25 14 45 - avms@km.dk 

Deadline for næste kirkeblad tirsdag d. 6. april 2021 

Grundet covid-19 restriktionerne er det vanskeligt, at planlægge aktiviteter i kirke 

og kirkecenter. Du kan se opdateret aktivitetsplan og gældende restriktioner på 

kirkens hjemmeside: www.nykoebingmorskirke.dk 

Konfirmationerne er udsat til september. Datoerne er følgende: 

Lørdag d. 11/9 2021 kl. 10.00: 7.E v/Joan Amalie Holck 

Søndag d. 12/9 2021 kl. 9.00: 7.B v/Lars Højlund 

Søndag d. 12/9 2021 kl. 11.00: 7.C v/Lars Højlund 

Lørdag d. 18/9 2021 kl. 9.00: 7.D v/Astrid Glargaard 

Lørdag d. 18/9 2021 kl. 11.00: 7.F v/Astrid Glargaard 

Søndag d. 19/9 2021 kl. 9.00: 7.A v/ Anita Munkholm Sørensen og Astrid Glargaard 

Søndag d. 19/9 2021 kl. 11.00: 7.G v/ Anita Munkholm Sørensen og Astrid Glargaard 



 

 

FEBRUAR 
 
Søndag d. 28. februar 
2. s. i fasten 
Matt. 15,21-28 
10.00 Moesgaard 

 

MARTS 

Søndag d. 7. marts 
3. s. i fasten 
Luk. 11,14-28 
10.00 Joan Amalie Holck 
 
Søndag d. 14. marts 
Midfaste 
Joh. 6,1-15 
10.00 Højlund 
 
Søndag d. 21. marts 
Mariæ bebudelses dag 
Luk. 1,26-38 
10.00 Glargaard 
 
Søndag d. 28. marts 
Palmesøndag 
Matt. 21,1-9 
10.00 Moesgaard 

 

APRIL 
 
Torsdag d. 1. april 
Skærtorsdag 
Matt. 26,17-30 
10.00 Højlund 
 
Fredag d. 2. april 
Langfredag 
Matt. 27,31-56/
Mark.15.20,39 
10.00 Højlund 

 
 
Søndag d. 4. april 
Påskedag 
Mark. 16,1-8 
10.00 Moesgaard 
 
Mandag d. 5. april 
2. påskedag 
Luk. 24,13-35 
10.00 Glargaard 
 
Søndag d. 11. april 
1.s.e.påske 
Joh. 20,19-31 
10.00 Højlund 
 
Søndag d. 18. april 
2. s.e.påske 
Joh. 10,11-16 
10.00 Moesgaard 
 
Søndag d. 25. april 
3.s.e.påske 
Joh. 16,16-22 
10.00 Glargaard 
 
Fredag d. 30. april 
Bededag 
Matt. 3,1-10 
10.00 Højlund 

 

MAJ 
 
Søndag d. 2. maj 
4.s.e.påske 
Joh. 16,5-15 
10.00 Moesgaard 
 
Søndag d. 9. maj 
5.s.e.påske 
Joh.16,23b-28 
10.00 Glargaard 

 
 
Torsdag d. 13. maj 
Kristi himmelfarts dag 
Mark. 16,14-20 
10.00 Højlund 
 
Søndag d. 16. maj 
6.s.e.påske 
Joh. 15,26-16,4 
10.00 Højlund 

 

Kirkebil 

 

Indenfor sognet er 

der mulighed for 

transport til gudstje-

nester og kirkens 

arrangementer i kirke 

og kirkecenter.  

 

Kirkebil kan bestilles 

på tlf. 97 72 47 11  

Oplys kontonr. 

72276.  

Nummeret kan  

bruges i forbindelse 

med indsamlinger i 

kirken og øvrige  

betalinger  

til kirken. 


