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Egeskov Kirke

KIRKELIG VEJVISER
Sognepræst - Lise Rind
Egeskov Bygade 15
7000 Fredericia
Tlf. 7595 7744 - 5150 3108 - liri@km.dk
Samtale efter aftale. Mandag er fridag.
Egeskov Kirke
Vejlby Kirkevej 55, 7000 Fredericia
Kirkekontor
Christiansvej 4,7000 Fredericia
Mandag - fredag kl. 9.00-15.00
Tlf. 7620 3939
mail: GIH@km.dk; MANS@km.dk
Egeskov Kirkegård
Fredericia Kirkegårde
Kirkegårdskontoret, Kirkernes hus
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf. 7592 1975
Faxnr. 7592 1978
Mail: fredericiakirkegaarde@mail.dk
Kontortid mandag-fredag kl. 10.00 - 14.00
Kirketjener Anja Christensen
Tlf. 2344 3853 - egeskovkirke@mail.dk
Træffes bedst: kl. 9.00 -14.00 tirsdag og torsdag
Organist Svitlana Leonchuk
Tlf. 2275 5617 – svitlana@mail.dk
Kirkesanger Elisabeth Damkjær
Tlf. 7593 2927 / mobil 2077 2837
Sognehjælper Lone Hänel
Tlf. 4014 8004 - lonehaenel@gmail.com
Menighedsrådsformand Ebba Jakobsen
Bøgeskovvej 37 A, Bøgeskov, 7000 Fredericia
Tlf.nr. 29 71 74 27 - ebbajako@profibermail.dk
Kirkeværge Michael Bo Larsen
Tlf. 7591 1864

Hvor henvender man sig?
Fødsel: Anmeldelse til kirkekontoret senest 14 dage efter
barnets fødsel. Fødselsanmeldelse, dåbsattester og evt.
fælles ”omsorgs- og ansvarserklæring” medbringes.
Dåb: Træf aftale med kirkekontoret om dåbssøndag.
Barnets navn og cpr. nummer samt forældrenes navne og
cpr. nummer, faddernavne og adresser gives til kontoret.
Kontakt præsten vedrørende dåbssamtale.
Bryllup: Henvendelse på borgerservice for udstedelse
af prøvelsesattest - medbring dåbsattester. Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres til Kirkekontoret, med
hvem dato for brylluppet, m.v. aftales. Kontakt præsten
med hensyn til samtale før vielsen.
Begravelse: Man aftaler tidspunkt m.v. for begravelsen
med præsten. Bedemanden kan evt. sørge for de nødvendige papirer. Derefter henvender man sig til Fredericia Kirkegårde angående gravsted.
Samtale med præsten: Hvis du ønsker eller kender en
der vil nyde en samtale med sognepræsten, er du velkommen til at kontakte sognepræst Lise Rind.
Kirkebil
Kirketaxa bestilles hos TAXA på tlf. 75503411 senest
dagen før, den skal benyttes. Der skal gøres opmærksom
på, at det er kirketaxa, man bestiller.
Vejlby Sogns kirkeblad
Udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirkebladsudvalget. Deadline for indlæg til næste
nummer er onsdag den 1. februar 2017.
Layout og tryk:
Vester Kopi.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Plant håb og træer i forbindelse med Reformationsjubilæet
Plant håb hedder kampagnen, der
lægger op til, at kirkerne kan plante træer både lokalt og globalt.
For organisationerne bag er der
en naturlig kobling mellem Martin Luther og træet. En anekdote
fortæller, at Luther engang blev
spurgt, hvad han ville gøre, hvis
han fik at vide, at verden ville gå
under i morgen? Han svarede:

»Så ville jeg plante et æbletræ i
dag«.
Søndag den 6. november 2016
plantede vi 2 træer i krukker. De 2
træer står foreløbig ved Egeskov
Kirke og skal efterfølgende plantes
på udvalgte steder i Vejlby Sogn.
Tro og samfundet
Et nyt kirkeår er indledt, og inden
længe kan vi byde et nyt kalender-

JULENS GUDSTJENESTER

Lørdag d. 24.12.16 kl. 11.00
kl. 14.30
kl. 16.00
Søndag d. 25.12.16 kl. 10.00
Mandag d. 26.12.16 kl. 19.00
Søndag d. 01.01.17 kl. 16.00

Juleaftensdag ............................... Lise Rind
Juledag - kirkekaffe i præsteboligen.... Lise Rind
2. juledag....................................... Lise Rind
Nytårsdag – kransekage i tårnrummet.......N.N.
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år velkommen. Ved Egeskov Kirke
har vi valgt i den kommende tid at
sætte fokus på forskellige aspekter indenfor tro og samfund. Vi vil
således tale om tro, tvivl, frygt,
ateisme og andre trosretninger.
Og frem for alt vil vi have fokus
på Luther.
Egeskov Kirke – januar og februar 2017
De kirkelige aktiviteter i Vejlby Sogn vil i de første måneder
af 2017 være præget af, at Egeskov Kirke skal kalkes indvendigt
og således er lukket i 8-10 uger.
Vi har planlagt gudstjenester i
Egeskov Præstegård og på Museumsgården Kringsminde i Egeskov. Enkelte søndage henviser vi
til gudstjenester i andre kirker. Se
i øvrigt Egeskov Kirkes Kalender
samt listen over Gudstjenester på
bagsiden af kirkebladet.

Tro, Håb og Kærlighed
Personale og menighedsråd – det
gamle såvel som det nye – ønsker
alle en glædelig adventstid og en
god vinter i Troens, Håbets og
Kærlighedens fællesskab. Tak til
frivillige omkring kirken for stor og
positiv hjælp og opbakning.

4

Egeskov Kirke
Korarbejde ved Egeskov Kirke

Babysalmesang

Tirsdagssang starter d. 24. januar 2017 kl.16.3017.30 i Egeskov Kirke og fortsætter i lige uge. Vi synger nye salmer samt sange fra Højskolesangbogen.
Alle er velkommen!

Vi har i efteråret 2016 gennemført babysalmesang
i Egeskov Kirke. Det har været stjernestunder med
sang, musik og nærvær. Hjertelig tak til mødre og
babyer!

Litteraturkreds
Vi mødes 4 gange om året for at tale om de bøger,
vi har valgt i fællesskab. Vi får en livlig debat om bøgerne og afslutter med kaffe, kage og ”hyggesnak”.
Har du lyst til at deltage, er du meget velkommen.
Du kan kontakte Ulla og Erik Lind (3011 7452) for at
høre nærmere”. Litteraturkredsen er også vært for
filmaften 2 gange om året, hvor vi ser og taler om den
udvalgte film. Vi glæder os til at se dig!

Kirkelige handlinger i Vejlby Sogn
Dåb

Vielse/Velsignelser

Bisættelse/begravelse

Mathilde Mørup Schmidt
Hollie Sophia Flindt Poulsen
Storm Schmidt Jensen

Mia Erbo Eskildsen
Søren Ringsborg Eskildsen

Ellen Margrethe Hessellund
Finn Darum Andersen
Sigfred Høgedal
Erik Jacobsen

SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2016
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FRA MENIGHEDSRÅDET
Velkommen til det nye menighedsråd!
Da jeg indtrådte i menighedsrådet
for 20 år siden, var noget af det
første formanden Inga Nielsen
fortalte os nye om: Den Bruunske
gravplads, den historiske kirkegård
med de smalle gange og menighedsrådets ønske om at erhverve
Anneksgården (nuværende parkeringsplads), hvis mulighed bød
sig. Det gjorde det omkring 2004,
men da kunne gården ikke reddes
og udnyttes som præstegård. Kirkekonsulenterne anbefalede dog,
at der skulle være en bygning på
arealet og fandt laden interessant.
Fredericia Kommune har senere
kategoriseret laden som bevaringsværdig.
Det er derfor et historisk spændende område, I kommer til at
forvalte de næste 4 år.
Det netop nu vedtagne budget
2017 indeholder 2 anlægsarbejder: Indvendig kalkning af kirken
og nye vinduer i præsteboligen.
I forbindelse med budgetforhandlingerne har provstiudvalget
endvidere tilkendegivet, at vi kan
etablere et kapel i forbindelse med
graverbygningerne, og at de vil
finde midlerne. Det forventer vi
kan ske i 2017.
I forbindelse med Reformationsfejringen er der lagt et program
for i hele 2017, sluttende med en
rejse til Wittenberg i 2018.
Der ligger således nogle spændende opgaver og venter på jer! Jeg
ønsker jer god arbejdslyst og held
og lykke med opgaverne!
Finn Lundy

Det nye menighedsråd
Formand: Ebba Jakobsen
Næstformand og sekretær:
Niels Madsen
Kirkeværge: Michael Bo Larsen
Kasserer: Jørgen Aamand
Medlem: Lone Pedersen
Kontaktperson: Hanne Sørensen
Tak for 20 år!
Her på falderebet skal der siges
en tak for nogle gode år i menighedsrådet. Jeg har været kasserer
i 13 og formand i 6 år. Det, der har
betydet mest for mig gennem årene, er aktivitetsudvalget, hvor jeg
har været med hele perioden. Der
har altid været et godt samarbejde.
Jeg har været med til at arrangere
mange sogneudflugter. Kirkevagt-ordningen, som Bent Oxbøll
og Else Askholm startede, og
kirkebladsuddelere er næsten også
blevet en del af udvalget. Også her
har vi haft mange gode timer.
Tak til Susanne Rysgård, Lise,
Svitlana, Kirsten og nu Lone for et
rigtigt godt samarbejde!
Tak til øvrige medlemmer af udvalget gennem årene!
Tak til Anja og Elisabeth og alle de
frivillige og alle, der har bakket op
om vores aktiviteter!
Det har været en fornøjelse!
Finn Lundy
Kalkning af kirken
Som almindelig vedligeholdelse skal
vores kirke kalkes indvendigt, med
start i januar 2017.
De kalkede vægge i kirken har en
ru overflade, hvor støv og sod fra
stearinlys i tidens løb sætter sig.

Selv om væggene børstes af en
gang imellem, som en del af den
almindelig rengøring, er der nogle
partikler som nærmest ”gror”
fast, og det er især tydeligt over
radiatorerne.
Kirken er et gammelt hus, som
hele tiden bevæger sig ganske lidt,
og derfor er der også opstået en
række mindre sprækker i murværket, og andre steder er der puds,
som sidder løst. Disse skader skal
repareres inden kalkningen kan
begynde.
Men inden murene skal repareres
og kalkes, skal alt løst inventar ud
af kirken, og det resterende inventar, såsom orgel, bænke alter mv,
skal dækkes af. Og efter kalkningen forestår en kraftig rengøring
af kirkerummet.
Erfaringsmæssigt er det bedst at
kalke middelalder kirker indvendigt i vinterperioden, hvor luftigheden er lav.
Arbejdet i kirken begynder
mandag den 9. januar 2017 og vil
strække sig over 8-10 uger afhængig af, hvor meget murværk, der
skal ordnes. Det kan virke som en
lang periode for at kalke kirken,
men der skal kalkes ad flere omgange, med mulighed for at tørre
undervejs. Der er ingen adgang i
kirken, i den periode hvor kalkningen foregår.
Michael Bo Larsen
Menighedsrådsmøder
Afholdes den 3. januar og
7. februar 2017 kl. 18.30 i
præstegården.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
DECEMBER

Kollekt: Børnesagens Fællesråd

Søndag d. 04.
Søndag
d. 11.
Søndag d. 18.
Lørdag d. 24.
			
			
Søndag d. 25.
Mandag d. 26.

kl. 10.00 2. s. i advent		
kl. 10.00 3. s. i advent
De 9 Læsninger
kl. 09.00 4. s. i advent
Juletræ i kirken
kl. 11.00 Juleaftensdag		
kl. 14.30			
kl. 16.00			
kl. 10.00 Juledag
Kirkekaffe i præsteboligen
kl. 19.00 2. juledag		

Lise Rind
Lise Rind
N.N.
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

JANUAR

Kollekt: Det Danske Bibelselskab

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 01.
d. 08.
d. 15.
d. 22.
d. 29.

kl. 16.00
kl. 09.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 10.00

Nytårsdag
Kransekage i tårnrummet
1. s. e. H 3 k.		
2. s. e. H 3 k
Præstegården
3 s. e. H 3 k
Anden kirke/Mere info følger
4. s. e .H 3 k
Præstegården

N.N
Ole Engberg
Lise Rind
Lise Rind

FEBRUAR

Kollekt: Danmission

kl.
kl.
kl.
kl.

16.00
10.30
10.30
10.00

Kyndelmisse
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

Museumsgården Kringsminde
Pjedsted kirke
Bredstrup kirke
Kirkeladen

Lise Rind
Lise Rind
N.N.
Lise Rind

www.vesterkopi.dk

Søndag d. 05.
Søndag d. 12.
Søndag d. 19.
Søndag d. 26.

