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Der var konfirmation i Egeskov Kirke Bededag, den 30. april 2010.
Læs talen til konfirmanderne på www.egeskov-kirke.dk
– og find datoerne for kommende konfirmationer.
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KIRKELIG VEJVISER

Hvor henvender man sig?

Sognepræst Susanne Rysgaard
Egeskov Bygade 15, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 7744 – sry@km.dk

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

Træffes bedst
Tirsdag – fredag kl. 11.30 - 12.30
Torsdag tillige kl. 16.00 – 17.30
eller efter aftale
Graver Hans Kr. Esbensen
Nøddevænget 9, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7232 – egeskovkirke@mail.dk
Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen
Rørkærsvej 125, 8722 Hedensted
Tlf. 2330 7233 - kaab@hafnet.dk
Organist Svitlana Leonchuk
Prinsessegade 39, 2. sal, lejl. 9, 7000 Fredericia
Tlf. 7593 5617 – svitlana@mail.dk
Kirkesanger Kristian Jensen
Vendersgade 12, 1, 7000 Fredericia
Tlf: 2480 2653 - tenoren@live.dk
Kirkesanger Bent Oxbøll
Vibevej 9, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 7219
Menighedsrådsformand René Villefrance
Rødtjørnevej 13, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 5052
Kirkeværge Michael Bo Larsen
Luthersvej 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 1864
Kasserer Finn Lundy
Koglevænget 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7729

Dåb: Træf aftale med præsten om dåbssøndag og
tidspunkt for samtale. Forældrenes dåbsattester
samt evt. vielsesattest medbringes.
Bryllup: Henvendelse på borgmesterkontoret for
udstedelse af prøvelsesattest, medbring dåbsattester.
Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres hos
præsten, med hvem dato for brylluppet, m.v. aftales.
Begravelse: Man aftaler med præsten tidspunkt m.v.
for begravelsen. Bedemanden kan evt. sørge for de
nødvendige papirer. Derefter henvender man sig til
graveren angående gravsted.
Kirkebil: Man bestiller kørsel ved senest dagen før
at ringe til: Vognmand Skov Larsen
Tlf: 7595 7007

Vejlby Sogns kirkeblad
Udgives af menighedsrådet og redigeres af
sognepræsten
Layout og tryk:
KopiService Trekanten ApS.
Stof til næste nummer skal være
redaktionen i hænde senest 2. august.
Bladet uddeles af uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskov-kirke.dk
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Som i Himlen

Pi n
s

ens trafikerede gader. Og kun lige
med nød og næppe når han frem
til koncerthuset, hvor han på vej
op ad trappen på ny rammes af
et hjerteanfald, falder om og slår
sit hoved. Liggende på gulvet og
med blodet
silende ned

der fæl
y
t
le
be
s
e

musik, der kan lukke menneskers
hjerter op), og det har Daniel. Det
ser vi af den allersidste scene, hvor
han med et smil dør, mens han lytter til sit livs værk: Han har givet
alt, hvad han havde i sig. Forløst
livet og musikken i andre. Forsonet mennesker med hinanden. På
den måde er han en Kristus-figur.
Renhjertet og ærlig, oprindelig
og kærlig. Han har lukket mennesker ind i et kærlighedens
fællesskab.

ab
sk

Som i Himlen – sådan hedder den
svenske instruktør Kay Pollacs
film om den verdensberømte dirigent Daniel Dareus, der allerede
fra barn af drømte om at skabe
musik, der er så stor, at den kan
lukke menneskers hjerter op.
Daniel udvikler da også som voksen et blændende talent. Men
netop som han står på toppen af
sin karriere, bliver han ramt af
et hjertetilfælde og må brat
afslutte sin dirigentkarriere.
Han flytter nu til den lille by
i Sverige, hvor han er vokset
op: et lille og lukket samfund, hvor alle holder øje
med hinanden, men hvor ingen tager ansvar.
Daniel kommer hurtigt til
at lede byens lille og hensygnende kirkekor. Og det
lykkes ham at blæse liv i koret,
ikke mindst fordi han får alle de
uløste konflikter, der er mellem
kormedlemmerne, frem i lyset:
alt det, som hidtil har hindret dem
i at ”klinge harmonisk sammen”.
Nye medlemmer strømmer til
koret, som på et tidspunkt drager
af sted til Wien for at deltage i en
korkonkurrence.

over
ansigtet,
hører han
imidlertid gennem højttalerne,
hvordan koret nu selv begynder
at synge. Uden ham som dirigent.
Rent og harmonisk. Som i Himlen.
Og som han har lært dem.

Men da koret skal på scenen, er
Daniel ikke til stede. I rasende fart
er han på cykel på vej gennem by-

Kort tid før denne scene er Daniel
af en agent blevet spurgt, om han
har fuldført sin drøm (at skabe

De ord, agenten siger, da han
i slutningen af filmen spørger
Daniel, om han har fuldført
sin drøm (Daniel, did you fulfill your dream?) – de ord giver os associationer til Jesu ord
på korset, sådan som de lyder
hos evangelisten Johannes –
ordene ”Det er fuldbragt”.

For også Jesus kom for at forløse
det oprindelige og det gudsskabte
i os. For at forsone os med Gud
og med hinanden. Da Han døde,
efter at have fuldført sin gerning, lovede Han os, at vi ... når
Han var vendt tilbage til sin Far
i Himlen ... forsat må leve i den
Ånd, som er Hans: Kærlighedens
og Sandhedens Ånd. Guds Helligånd. Glædelig Pinse!
Susanne Rysgaard
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Sogneudflugt

Jelling Kirke og Kongernes Jelling
10. juni 2010, kl. 10.00 - 17.00

Vi kører fra præstegården, Egeskov Bygade 15, kl. 10,00. Vi ankommer til Jelling Kirke ca. 11.00,
hvor der er rundvisning ved menighedsrådsformand Gunni Højvang.

Vores medbragte frokost (samt
drikkevarer) indtages i Sognegården, inden vi besøger Kongernes
Jelling fra 13.00 – 14.30. Kongernes
Jelling er et formidlingscenter, der
fortæller historien om tiden, da
Jelling var centrum i den danske
historie med Gorm den Gamle og
Harald Blåtand.
Her bliver vi vist rundt i to hold
(ca. 45. minutter). Der bliver derfor tid til at kigge på egen hånd.

Efterfølgende kører vi til Skovdal
Kro, hvor vi får kaffe. Afgang fra
kroen er kl. 16.00 og hjemkomst
forventes 17.00.
Pris: kr. 100,00, der inkluderer entré og eftermiddagskaffe og brød.
Tilmelding: Susanne Rysgaard,
75957744 eller Finn Lundy,
75957729.
På aktivitetsudvalgets vegne
Finn Lundy

KONCERT I EGESKOV KIRKE
”Organistens værksted”
Tirsdag den 27. juli spiller organist Svitlana Leonchuk orgel og
klavermusik i forbindelse med Åben Kirke.
På programmet er der værker af bl.a. J.S. Bach, D. Buxtehude,
F. Mendelssohn, F. Chopin.
Koncerten finder sted kl. 16.30 – og der er fri entré.

Juni - august 2010
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Sognerejse til Israel i foråret 2011
En rejse med dansk guide fra den 17. - 24. marts

Israel / Pælæstina ligger, hvor Asien, Afrika og Europa mødes og
har alle dage været et vigtigt sted.
Det er også her, at de tre store religioner jødedom, kristendom og
islam har deres oprindelse.
Israel er et land med historie og
drama. Sådan var det på kong Davids tid og på Jesu tid - og sådan er
det stadig i dag. Der bliver nu mulighed for, at vi sammen kan besøge

fra præstegården til Kastrup Lufthavn. Efter mellemlanding i Wien
ankommer vi til Ben Gurion lufthavnen i Tel Aviv, hvorfra vi kører
op til Jerusalem sammen med en
dansktalende guide. Overnatning
i Jerusalem de fire første nætter.
Dag 2: Oliebjerget, Getsemane
Have og Betlehem
Vi begynder på Oliebjerget, som

Dag 3: Vandring i Jerusalems
gamle bydel og sightseeing i den
moderne bydel
Vi begynder dagen på Tempelbjerget i Jerusalem. Derefter går
vi til den jødiske del af den gamle
by og til Vestmuren, som er det

Panorama Jerusalem

Getsemane Have

Ved Tempelpladsen

landet i foråret 2011. Rejseselskabet Unitas har i samarbejde med
sognepræst Susanne Rysgaard arrangeret en otte dages tur, som
gennemføres ved mindst 20 deltagere.

har en storslået udsigt ned over
både den gamle og den nye del
af Jerusalem. – Derefter følger vi
“Palmesøndagsvejen” og passerer
flere kirker undervejs, bl.a. den
russiske kirke, inden vi når ned til
Getsemane Have.

eneste, der står tilbage efter templets ødelæggelse i år 70. Vestmuren er jødernes helligste sted.

Foreløbigt program:
Dag 1 (den 17. marts): Afrejsedag
Afrejse med fly fra Kastrup tidligt
om morgenen. Der vil blive arrangeret fællestransport med bus

Fra Jerusalem går turen videre til
Betlehem, hvor vi først besøger
Den Lutherske Kirke og dernæst
Fødselskirken, som ifølge traditionen er bygget på det sted, hvor

Jesus blev født. Inden vi forlader
Betlehem, går turen ud til Hyrdernes mark.

Dernæst følger vi de 14 stationer
på Via Dolorosa og kommer til
Gravkirken, hvor de sidste 5 stationer ligger. Men Jerusalem er mere
end gamle helligsteder: Vi kommer forbi det israelske museum
med Dødehavsrullerne, det israelske parlament Knesset og besøger
Holocaustmuseet Yad Vashem,
Fortsættes side 8:
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Fortsat fra side 5:
som er opført til minde om de ca.
seks millioner jøder, der blev dræbt
under Anden Verdenskrig.
Dag 4: Det Døde Hav – Masada
og Qumran
Vi kører gennem Judæas ørken
til Det Døde Hav og til fæstningen Masada, hvor et stort antal
jødiske frihedskæmpere i år 73 begik kollektivt selvmord for ikke at

her, englen besøgte Maria. Via den
berømte bryllupsby, Kana, går turen
videre til Tiberias, hvor vi overnatter på den sidste del af turen.
Dag 6: Galilæa
Vi befinder os nu i Galilæa, som
var centrum for Jesu virke. Dagen
begynder ved Saligprisningernes
bjerg, højt hævet over Genesareth
Sø, og med en utrolig smuk ud-

Det Døde Hav

Have i Kapernaum, 2010

falde i den romerske hærs hænder.
Der bliver mulighed for at bade i
Det Døde Hav. Turen fortsætter
langs søen, hvor vi bl.a. passerer
Qumran, hvor man i 1947 fandt de
berømte Dødehavsruller.

sigt. Turen går herfra videre til
Kapernaum, hvor Jesus kaldte sine første disciple. Dagen afsluttes
med en sejltur på Genesareth Sø.

Dag 5: Genesareth Sø via Nazareth og Kana
Vi forlader Jerusalem for at tage
nordpå til Nazareth, hvor vi bl.a.
skal besøge Mellemøstens største
katedral, Bebudelseskirken. Det var

Dag 7: Golan
Vi kører op til Golanhøjderne med
den smukke udsigt over Genesareth Sø. Området her er et yndet
udflugtsmål for mange israelere.
Vi skal til Banias, der på Det Nye
Testamentes tid hed Caesarea
Filippi. Byen har en af de vigtigste

kilder med vand til Jordanfloden,
som udspringer her.
Dag 8: Hjemrejsedag
Efter morgenmad kører vi til
Lufthavnen for at flyve tilbage til
Kastrup. Fælles bustransport fra
Kastrup til Egeskov.
Pris pr. person: Kr. 12.295,- med
forbehold for prisændringer for
moms på rejser fra 2011. Menbooker man rejsen nu, er prisen
gældende. Prisen inkluderer:
Dansk rejseleder, dansktalende
guide, flytransport, pt. kendte flyskatter og afgifter, bustransport i
Israel, 7 overnatninger i delt dobbeltværelse samt 7 x morgenmad
og aftensmad foruden udflugter
og entreer ifølge program.
Se udførligt program i kirken eller
konfirmandstuen.
Yderligere oplysninger fås hos Susanne Rysgaard eller Unitas Rejser. Der vil henover vinteren blive
arrangeret nogle forberedelsesaftener til turen.
Tirsdag den 31. august fortæller Ulla og Erik Lind om
deres rejse til Israel og Palæstina i foråret 2010. Velkommen
i Konfirmandstuen kl. 19.30.

Juni - august 2010
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Sommerkoncert i Egeskov Kirke:
Balkan in Spirit & Soul

Torsdag den 19. august gæster
Duoen Radmila R. Njue og Adam
Ørvad (sopran og accordeon)
Egeskov Kirke. Duoen vil invitere
os på en rejse i Balkans sangskat
og vil fremføre traditionelle sange
og dynamisk stærkt levende folkemusik fra Makedonien, Serbien,
Bosnien, Rumænien og Bulgarien.
Koncerten vil indeholde sange, der
giver eksempler på livet i glæde og
sorg og alvor på Balkan-halvøen,
hvor musikken rummer stærke
kræfter og lidenskab. Forfædrene
har lidt og stræbt. Mennesker har
skrevet og sunget.
Duoen Radmila R. Njue
og Adam Ørvad

Radmila R. Njue er klassisk uddannet sanger fra henholdsvis
Musik Konservatoriet i Sarajevo,

Den Bruunske Pavillon

Bosnien, Nordjysk Musikkonservatorium og Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium i København. Adam Ørvad er uddannet
ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, hvor han i 2005 debuterede fra solistklassen med
mange anmelderroser.
Første del af koncerten finder
sted i kirken, mens anden del
(hvis vejret tillader det) vil foregå
udendørs ved Den Bruunske Pavillon, med udsigt over Rands
Fjord.
Koncerten finder sted kl. 19.30 – og
der er gratis entré.
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Sigurd Barretts børnebibel
Igennem 24 afsnit synger og
fortæller Sigurd Barrett sammen med tøjdyret Snapper en ny
bibelhistorie for børn. De faste
elementer er hver gang en indledende sang og et afsluttende Fadervor, som bliver sunget. Herimellem kommer dagens bibelske
fortælling, som Sigurd og Snapper
hver gang læser højt, synger om og
gennemspiller som dukketeater.

Jeg synes, det er vigtigt at få med,
allerede fra man er lille, at det her
findes, og det er en del af vores
kulturarv, - understreger Sigurd.
Lys og solrig tro
Det er min oplevelse, at mange
børnebibler er teksttunge og lidt

Det følgende er bearbejdede uddrag fra Elsebeth Gjesings samtale med Sigurd Barrett om hans
børnebibel:
Eviggyldige historier
Bibelens historier er eviggyldige
og fyldt med stærke budskaber,
som børn i 2010 har godt af at
lære - og voksne med for den sags
skyld. Man behøver bare lukke op
for tv-avisen for at se, at der stadig er brug for, at vi forstår budskabet om næstekærlighed, - siger
Sigurd.
Berøringsangst
Men der er for mange steder i dag,
hvor kristendom er tabuiseret,
og hvor man er berøringsangst.
Mange vælger dåben fra, fordi
man ikke vil træffe beslutninger
hen over hovedet på sit barn, og
så vokser barnet op uden at få
fortalt noget om kristendommen.

svære for børn at forstå. Hvis
man betragter den kristne tro som
et hus, så har mit ønske været, at
bygge en ny entré, en ny velkomst.
Min bibelhistorie skulle være lys
og let og solrig. Sådan er min egen
tro. Men det betyder ikke, at jeg så
ikke har blik for de dystre temaer i
tilværelsen; jeg har mistet både
min far og mor i 2002 med fire
ugers mellemrum, så jeg har væ-

ret igennem en enorm sorgperiode og mange samtaler med Gud.
En glad mand på et sjovt æsel
Men hvis man starter i den meget
alvorstunge ende, så kan man lige
så godt lade være med at udgive
noget for børn. Man er nødt til at
starte et andet sted, med en glad
mand, der rider ind i Jerusalem på
et sjovt æsel ... med glade mennesker og trompetspil. Så får man
lyst til at åbne bogen.
Det er vigtigt ikke at skræmme
børnene væk med noget, de ikke
forstår. Humoren er vigtig som
medspiller i formidlingen; men
den er ikke fundamentet.
Død og ødelæggelse i børnehøjde
Jeg havde mange overvejelser
omkring de voldsomme elementer i Bibelen, for der er grænser
for, hvor tunge ting små børn skal
bære på deres skuldre, fortæller
Sigurd, og fortsætter: - I Det
Gamle Testamente er Gud streng
og dømmende, og i Det Nye Testamente handler det om Jesus og
den betingelsesløse kærlighed.
Men det kan ikke nytte, at have
berøringsangst over for Det Gamle Testamente og de mere voldsomme ting i Bibelen.
Det er da skrækkeligt, at soldaterne drukner, da de prøver at følge
efter Moses igennem Det Røde
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Hav, men sådan er tilværelsen jo
også. I Det Gamle Testamente er
det de onde, der bliver hævnet, og
det kan børn faktisk godt lide ...
sådan er det også i de Disneyfilm,
de ser.

ner som formidler... Jeg tror med
det her bibelmateriale, at det er
lykkedes, at dryppe noget på et
tørt sted. Så kan man altid diskutere, om Jesus må sige ”okay” eller
have kasket på, slutter Sigurd.

Jeg er ikke teolog
Lige så snart man formidler kristent stof, så deler man vandene.
Jeg er ikke teolog, og jeg har ikke
kastet mig over stoffet for at formidle en kæmpestor teologisk viden, men for at bruge mine ev-

Se hele Elsebeth Gjesings anmeldelse på Folkekirkens Infoside:
www.kirkenikoevbenhavn.dk.
Se også:
www.sigurdsbibelhistorie.dk.

Korsang for voksne
i Kirkens Tårnrum

FDF info sæsonen 2009/10
Kredshus:
Kredsleder:
		
Formand:

”Skovhytten” Bøgeskovvej 37d, 7000 Fredericia
Michael Bo Larsen, Luthersvej 11, 7000 Fredericia
75911864 mbl@FDF.dk
Kim Sørensen, Stenten 31, 7000 Fredericia 75934396

Mødetider:
puslinge (0. kl)
tumlinge (1-2. kl)		

S. R.

Hver anden tirsdag kl. 16.30-17.30
ved organist Svitlana Leonchuk.
Første gang: tirsdag den 24. august. Alle, som har lyst til at synge, er velkomne.

mandag kl. 16,30-18,00

pilte (3-4. kl)
væbnere (5-6. kl)		

mandag kl. 18,30-20,15

seniorvæbnere (7-8. kl)
seniorer (9. kl - )		

søndage kl. 19,00-21,00

Man er velkommen til at være med på prøve ved 4-5 møder og få mulighed
for at opleve hvad FDF kan tilbyde.

Høstgudstjeneste
og høstfest i Laden
Høstgudstjeneste søndag den 5.
september kl. 10 i Egeskov Kirke.
Efter gudstjenesten samles vi i en
pyntet Lade til musik og sang og
lidt at spise.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
		 6. juni

		13. juni

kl. 10.00
kl. 10.00

		Indsamling: FDF’s Missionsarbejde

JUNI

– 1.s.e.trin. – Luk. 12,13-21
– 2.s.e.trin. – Luk. 14,25-35

Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard
Eva Jerg

		20. juni
		27. juni

kl. 10.00
kl. 10.00

– 3.s.e.trin. – Luk. 15,11-32
– 4.s.e.trin. – Matt.5,43-48

		 4. juli

kl. 10.00
kl. 9.00
kl. 9.00
kl. 10.00

– 5.s.e.trin.
– 6.s.e.trin.
– 7.s.e.trin.
– 8.s.e.trin.

		11. juli
		18. juli
		25. juli

		 1. august
		 8. august
		12. august

kl. 10.00
kl. 9.00
kl. 19.30

JULI

– Matt.16,13-26
– Matt.19,16-26
– Matt. 10,24-31
– Matt. 7,22-29

AUGUST

– 9.s.e.trin. – Luk. 18,1-8
– 10.s.e.trin. – Matt.11,16-24
– familiegudstjeneste

		Efterfølgende fakkeltog til Skovhytten		
		15. august
kl. 10.00
– 11.s.e.trin. – Luk. 7,36-50

		22. august

kl. 10.00

Susanne Knudstorp
Peter Østergaard Jacobsen
Hans Kurt Debel-Hansen
Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard
Bjarne Hvid
FDF & Susanne Rysgaard

– 12.s.e.trin. – Matt. 12,31-42

Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard

– 13.s.e.trin. – Matt. 20,20-28

Susanne Rysgaard

Indsamling: Døvemenighederne
		29.

august

kl. 10.00

		

SEPTEMBER

		 5. september
kl. 10.00
– 14.s.e.trin. – Joh. 5,1-15
Høstgudstjeneste – indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Efterfølgende arrangement i Laden

Susanne Rysgaard

Sognepræstens fravær
Fridage: 3. – 9. august: Den 3. og 4. august kan der rettes henvendelse til Bodil Jølver, Vejle,
tlf: 75 83 17 81 – og fra den 5.-8. august til Bente Rosenkrants, Smidstrup, tlf: 7586 0217.

www.kopiservice.dk

Ferie: den 26. juni – 19. juli: Embedet passes fra den 26. juni – den 5. juli af Bodil Jølver, Vejle,
tlf: 75 83 17 81. Fra den 6. – 19. juli af Hans Kurt Debel Hansen, Gårslev, tlf. 7586 1038.

