Vejlby Sogns Kirkeblad
MARTS - APRIL - MAJ 2017

Kyndelmisse på Kringsminde

Egeskov Kirke

42. ÅRGANG

2

Egeskov Kirke

KIRKELIG VEJVISER

Hvor henvender man sig?

Sognepræst - Lise Rind
Egeskov Bygade 15
7000 Fredericia
Tlf. 7595 7744 - 5150 3108 - liri@km.dk
Samtale efter aftale. Mandag er fridag.

Fødsel: Anmeldelse til kirkekontoret senest 14 dage
efter barnets fødsel. Fødselsanmeldelse, dåbsattester
og evt. fælles ”omsorgs- og ansvarserklæring” medbringes.

Egeskov Kirke
Vejlby Kirkevej 55, 7000 Fredericia

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.

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

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 mandag den 1. maj 2017.
Layout og tryk:
Vester Kopi.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Det nye menighedsråd er i gang!
Første arbejdsopgave var at konstituere os, det blev som nedenstående:
Formand: Ebba Jakobsen. Næstformand og sekretær: Niels Madsen. Kasserer: Jørgen Aamand.
Kontaktperson til personalet: Hanne Sørensen. Menigt medlem: Lone Egebæk
Pedersen. Præst: Lise Rind.
Desuden fordelte vi poster til
nogle af vore udvalg.

sagde tak for i aften! Der er meget
at sætte sig ind i og tage stilling til,
især for os nyvalgte, jeg er glad for,
at vi kan trække på de genvalgtes
og præstens erfaringer. Vi håber
arbejdet lykkes for os, vi vil i hvert

Vejlby Sogns Menighedsråd
planlægger en tur til Wittenberg i 2018. Turen finder sted
i dagene 11. til 15. april 2018
og vil inkludere dage i Wittenberg, besøg i Erfurt, Leipzig, Eisenach og Wartburg.

Et par dage før jul fik vi besked
fra provstiet, at vi ikke kunne
kalke kirken indvendigt, før vi
havde fået tilladelse fra Nationalmuseets konsulenter.
Vi gjorde, hvad vi kunne, for
at kalkningen kunne foregå
i januar – februar, desværre
lykkedes det ikke. Læs kirkeværgens indlæg om den udskudte kalkning.
På det første møde i 2017 skulle
vi behandle og vedtage vedtægter m.m. for menighedsrådet, de
forskellige poster og udvalg. Derefter aftalte vi mødeplan for årets
møder og fordelte os på andre af
vore udvalg. Over kaffen og teen
blev der tid til interesse- og hyggesnak, men det blev en lang aften!
Vi var godt brugte, da vi endelig

den fortælle om Reformationens
ændring af samfundstænkningen.
Fredericia Gymnasium har netop
haft 3 spændende og oplysende
foredrag om Reformationen. I løbet af året tilbydes endnu flere arrangementer, så hold øje med
dagspressen og Elbobladets
side 4.

fald gøre vort bedste
Vi har været til flere snakke, møder og kurser bl.a. i Kirkernes
Hus, og endnu flere venter! Kalenderen fyldes godt op!
I 500 året for Reformationen tilbydes rigtig mange arrangementer,
Biskop emeritus Karsten Nissen
vil 2. marts kl. 19.00 i præstegår-

I februar måned havde vi i
forbindelse med formiddagscafé i præstegården besøg af
præst Merete Ørskov, som
fortalte om det arbejde, der
udføres i Kirkens Korshær i
Fredericia. Kirkens Korshær
modtager meget gerne bidrag,
men der kan også støttes ved
frivilligt arbejde – kontakt Bjarne
Dahlmann tlf. 2117 6486 - og endelig kan man støtte ved at købe
og/eller forære ”genbrugsting og
-sager” til deres genbrugsbutikker
i Fredericia bl.a. på Nymarksvej.
På menighedsrådets vegne
Ebba Jakobsen
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Reformationsfejring

Aktiviteterne
ved Egeskov
Kirke vil i 2017
have fokus på
500 året for Reformationen. Allerede den 2. marts kl. 19.00 får
vi i Præstegården besøg af Biskop
Emiritus Karsten Nissen, som i sit
foredrag vil komme ind på, hvad
der skete i forbindelse med Reformationen og især, hvad Luther
betyder for forståelsen af forholdet mellem kirke og samfund.
Den 9. marts kl. 19.00 fortsætter
vi Reformationsfejringen med en
sangaften i Egeskov Kirke, hvor
vi vil synge og høre sange fra salmehæftet Luthers Rose. Den 21.
marts kl. 10.00 er formiddagscaféen flyttet til den Reformerte
Kirke, hvor vi vil høre om Reformationen og Den Reformerte
Kirke (mere information i kalenderen). I maj måned – den 16. maj
kl. 10.00 – aflægger borgmester
Jacob Bjerregaard besøg i Præstegården, hvor han vil tale ud fra
overskriften ”Danmark som et luthersk-protestantisk land”.

Troen flyttede ud af kirkerummet –
Kyndelmisse på Kringsminde
Søndag den 5. februar 2017 afholdt Egeskov Kirke i samarbejde
med museumsgården Kringsminde kyndelmisse. Kirken var - helt
i tråd med den kristne ånd - flyttet ud af kirkerummet og ind i det
rum, hvor kristne mennesker mødes. Historisk set er kyndelmisse
blevet markeret som dagen, hvor
halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1.
maj er gået. Dagen markerer, at
lyset og foråret er på vej. Hovedtemaet for eftermiddagen var således lyset. Arrangementet indledtes med gudstjeneste i lysets
tegn. Efter gudstjenesten serverede Kringsminde hjemmelavet
suppe med boller og til dessert
pandekager lavet efter gammel
opskrift. Tak til Karin Rahbek for
et fantastisk samarbejde omkring
arrangementet, tak til frivillige på
Kringsminde og ved Egeskov Kirke. Og sidst men ikke mindst tak
til alle jer, som viste stor interesse
for arrangementet.
Troen i Løgumkloster – Sønderjyllandstur
19.-23. juli 2017
med ophold på
Løgumkloster Refugium
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Dagplejen
I Egeskov Præstegård er vi så heldige – hver torsdag – at få besøg

5

af nogle af sognets yngste. Torsdag
den 9. februar blev der afholdt fastelavn med tøndeslagning!

Kirkehøjskolen Fredericia
Provsti
Kirkehøjskolen er ved at være
på plads med programmet for
sæsonen 17/18, hvor overskriften bliver ”Stemmer i tiden”.
Første højskoledag er planlagt
til den 11. oktober 2017 kl.
10.15.

Korarbejde ved Egeskov
Kirke
Tirsdagssang mødes tirsdage i
lige uger kl.16.30-17.30 i Egeskov
Kirke. Vi synger nye salmer samt
sange fra Højskolesangbogen.
Alle er velkommen!

Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling er den 12. marts 2017.
Indsamlingen giver børn i Nepal
mad og vand. I marts måned står
en indsamlingsbøtte fremme til de
forskellige arrangementer i Egeskov præstegård og ved kirken,
hvor folk er velkommen til at give
et bidrag. Kirkens kollekt i marts
måned går ligeledes til landsindsamlingen. Vi håber, I vil give et
bidrag og støtte indsamlingen.
På forhånd Tak!

Troen flytter ud i det fri
– 2. pinsedag i Kastellet
Endnu engang afholder Fredericia Provsti fælles gudstjeneste 2.
pinsedag i Kastellet. Mere herom
i næste udgave af kirkebladet.

Påskekoret er for elever i 1-3
klasse.
Vi øver på skolen onsdage kl.14.30
-15.00 med start onsdag den
1.marts. Vi vil lære sange og rim
og optræder ved Palmesøndags
gudstjeneste i Egeskov kirke søndag den 9. april kl.10.00, hvor vi
også går i optog.
Lad os synge os glade!
Tilmelding ønskes til
Organist ved Egeskov kirke
Svitlana Leonchuk 2275 5617
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Den 12. maj 2017 kl. 10.00 i Egeskov Kirke
Nicolai Wetche Balslev

Enebærvej 5

Egeskov

Mikkel Wetche Balslev

Enebærvej 5

Egeskov

Fra babysalmesang i efteråret 2016.

Mads Vesterborg Brøgger Laursen Rødtjørnevej 25

Egeskov

Babysalmesang

Viktor Nygaard Lind

Syrenvej 10

Egeskov

Der startes nyt hold babysalmesang den 16. marts 2017. Forløbet vil strække sig over 8 torsdage
fra kl. 10.30-12.00 i Egeskov Kirke.
Kontakt Lone Hänel 4014 8004
for tilmelding og yderligere oplysninger.

Julie Fabricius Christiansen

Forsythiavej 20

Egeskov

Tue Krøldrup Blom Jensen

Trelde Næsvej 35B

Signe Marie Ladegaard Jensen

Trelde Næsvej 265 Trelde Sande

Maria Donslund Petersen

Skovholtvej 5

Emmelie Marie Halling Skov

Enebærvej 3

Litteraturkreds

Marcus Mølholm Hansen

Forsythiavej 60

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”.
Vi glæder os til at se dig!

Joachim Absalonsen Laursen

Stenten 9

Niels Peter Grankvist Sell

Egeskov Skovvej 10

Egeskov

Emma Eberhardt Skov

Hvidtjørnevej 21

Egeskov

Mathilde Nagel Møllebæk

Egeskovvej 329

Egeskov

Sofie Ravn		

Syrenvej 13

Egeskov

Simon Højbro Rasmussen

Bjergegade 39 1th.

Fredericia

Julie Hyldgaard Christensen

Bragesvej 10 st. th

Fredericia

Trelde
Trelde Sande
Egeskov

Kristian Ankersen Strøm		
Egeskov
Bøgeskov
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Kommende konfirmationer
Den 6. maj 2018
Den 5. maj 2019
Den 2. maj 2020
Fra 2020 bliver konfirmation i
Egeskov Kirke
den første lørdag i maj måned.
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Kirkelige Handlinger i Vejlby sogn
Vielse/Velsignelser
Bente Eilenberger og
Anne Sophie Bouneau Møller

Bisættelse/begravelse
Arne Henneberg Jørgensen
Hans Børge Nielsen
Benny Barkentien Gram

Sogneudflugt til
Haderslev:
Søndag den 18. juni 2017
Nærmere information om udflugten i næste udgave af kirkebladet.

Wittenbergtur
11.-15. april 2018
I Wittenberg vil der blandt andet
være guidet byrundtur og besøg
på Luther-huset. Der er afsat tid
til at færdes på egen hånd i Wittenberg. Vi kører til Erfurt med
besøg i Leipzig undervejs. Turer til
Eisenach og Wartburg. På hjemturen den 5. dag besøger vi Martin Luthers fødehjem og museum
i Eisleben.
På turen er der fællesopsamling
med korte oplæg og introduktion
fra sognepræst Lise Rind. Der vil
inden turen være særarrangementer for de, som tænker på eller ønsker at deltage på turen.
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Nyt fra menighedsrådet

Vejkirke 2017
Som i tidligere år er Egeskov Kirke
åben som Vejkirke. Hanne Sørensen inviterer til møde i præstegården torsdag den 23. marts 2017
kl. 14.00, hvor vagter for sommeren 2017 fordeles.
Vel mødt!

Kirkebladslaug
Ny tovholder for kirkebladslauget
er menighedsrådsmedlem Hanne
Sørensen, tlf. 4081 4321. Kirkebladslauget består af frivillige, der
omdeler kirkebladet i Vejlby Sogn.

Menighedsrådsmøder
Afholdes den 8/3, 4/4 og 2/5 kl.
18.30 i præstegården.

Indvendig kalkning af kirken
Menighedsrådet havde i 2016
besluttet og afsat midler til indvendig kalkning af kirken i januar
og februar 2017. Alt var tilsyneladende på plads, men det skulle
vise sig, at vi blev klogere.
Bedst som menighedsrådet var
klar til at sætte arbejdet i gang, fik
vi uventet information fra provstiet om, at der skal søges tilladelse
hertil hos Nationalmuseet, og tilladelse fra biskoppen om at lukke
kirken, mens arbejdet foretages.
Dette var ingen i menighedsrådet
klar over, og var det nævnt ved de
seneste kirkesyn, var det gået i
glemmebogen.

Firmaet, der skal kalke kirken, var
hurtig til at hjælpe os med kontakt
til Nationalmuseets kirkekonsulenter. Kirken skal inden kalkningen besigtiges af konsulenter,
hvilket vi forventer sker i løbet af
foråret 2017.
Egeskov Kirke blev sidst kalket
indvendigt for 18 år siden. I menighedsrådet har kalkning af kirken været opfattet som almindelig vedligeholdelse, idet der ikke
er afskalninger på væggene, som
skal pudses op.
Vi forventer at kunne kalke kirken
i efteråret 2017, således at kirken
står nykalket til 1. søndag i advent.
Michael Bo Larsen, kirkeværge.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
MARTS

Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

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

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 09.00
kl. 10.00

1. søndag i fasten med kirkekaffe
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

Lise Rind
Lise Rind
Ole Engberg
Lise Rind

APRIL

Kollekt: KFUM-KFUK i Danmark

Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag

d. 02.
d. 09.
d. 13.
d. 14.
d. 16.
d. 17.
d. 23.
d. 30.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 09.00

Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag/ De 7 læsninger med æggeløb
Skærtorsdag
Langfredag
Påskesøndag med kirkekaffe
2. Påskedag musikgudstjeneste. Ingen nadver
1. s. e. påske
2. s. e. påske

Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
N.N.
Ole Engberg

MAJ

Kollekt: Kirkens Korshær

d. 07.
d. 12.
d. 14.
d. 21.
d. 25.
d. 28.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 09.00

3. s. e. påske
Bededag. Konfirmation. Ingen kirkegang
4. s. e. påske
5. s. e.påske
Kristi himmelfartsdag
5. s. e. påske

Lise Rind
Lise Rind
Hans Kurt Debel-Hansen
Lise Rind
N.N.
Ole Engberg

www.vesterkopi.dk

Søndag
Fredag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag

