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35. ÅRGANG

Foto: Helle S. Andersen

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation.
Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.
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Egeskov Kirke

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 (orlov, se side 9)
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 28. oktober.
Bladet uddeles af uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskov-kirke.dk
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Der var engang
… sådan begynder de fleste eventyr, også dette:
Der var engang en ung kvinde,
som kort før sit bryllup blev lukket inde i et bjerg. Det var bjergets
trold, der havde lukket hende derind – med løftet om, at hun inde i
bjerget ville finde en rok, som hun
kunne spinde guld på. Når hun
mente, hun havde fået nok, skulle
hun blot sige til, så ville bjerget atter åbne sig, og hun kunne gå ud
og fejre bryllup, li’ som det var
bestemt.
Hun satte sig da ned ved rokken
og spandt fra morgen til aften
lange tråde af guld: ”Jeg tager
lige én dag mere”, sagde hun hver
dag til sig selv. Og dagene kom og
gik – og til sidst sad hun gammel
og krumbøjet ved sin rok. Rundt
om hende lå der guld i uendelige
mængder. Hun var rig som ingen
anden; men livet var forbi – uden
at hun havde levet det.
Sådan ender dette eventyr anderledes end de fleste andre. For
det ender jo slet ikke godt og eventyrligt. Og alligevel er det en god
og tankevækkende historie.
”Der var engang” … når vi hører
de ord, bliver vi varme om hjertet
og husker barndommens fortællinger om helte og skurke: Om
de onde, som fik, hvad de havde
fortjent – og de gode, som blev
til prinser – og som fik prinses-

sen og det halve kongerige. For
eventyret er den gode historie,
der skildrer kampen mellem godt
og ondt. Eventyret skal helst
ende godt, ikke mindst, når vi
fortæller for børn.
Men hvormed
dom

dan gik det
barnmens

eventyr? Ja, for de fleste af os er
de nok gledet i baggrunden. For
’der var engang’, da mennesket
blev grebet af tanken om, at det
vigtigste i livet er at blive dygtig
og rig ... og rigtig. Af den tanke,
at kundskab er ’roden til alt godt’.
Vi blev måske bjergtagne som
den unge brud i eventyret. Bjergtagne af tanken om, at fremskridt
og videnskab er selve målet og
meningen med livet. Og at virkeligheden kun drejer sig om det,
der kan måles og vejes - eller det,
vi selv kan præstere.
Men hvad sker der, når vi tror, vi

selv kan klare tilværelsen, og problemerne alligevel dukker op? Når
vi ikke kan afskaffe det onde, sådan
som vi gerne ville det? Hvad sker
der, når vi mener, at virkeligheden
ikke rækker længere end til det,
som vi kan bevise? Og vi måske
hævder, at tro ikke længere har nogen betydning? Løber vi da ikke en
risiko for at komme til at betragte
hinanden som ’objekter’ eller ting,
vi kan ’forbruge’ på lige fod med andre ting – eller som nogen, der blot
skal opfylde vore egne behov?
Der var engang, da Gud blev menneske. Det blev Han, da Jesus blev
født til verden den første Julenat
i stalden i Betlehem. Han kom for
at vise os en anden vej og virkelighed. En vej, hvor Guds kærlighed er det første og det sidste.
Ja, selve grunden under vort liv.
Med Ham er livet ikke noget, vi
selv skal klare. For vi er omsluttet
af en kærlighed, som er større
end noget som helst af det, som
vi formår. En kærlighed, som vil
favne os i al vor forskellighed.
Det er den virkelighed, vi samles
om, når vi fejrer gudstjeneste.
Når vi bærer børnene til dåb og
fejrer nadver – når vi synger sammen og lytter til Ordet om Ham,
der døde og opstod – for at vi skal
leve i tro og håb.
Susanne Rysgaard
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Sogneaften i Konfirmandstuen

Tirsdag den 31. august kl. 19.30 fortæller Ulla og Erik Lind, Bøgeskov, om

en rejse til Israel i Påsken 2010

Jordanflodens udspring
Ulla og Erik deltog i påsken 2010 i

en sognerejse til Israel, arrangeret

af sognepræst Lars Seeberg, Taulov, i samarbejde med rejseselskabet Unitas. Ulla og Erik vil på skift
fortælle om deres oplevelser og
vise billeder fra turen.
Foredraget bliver samtidig en
forsmag på den sognerejse, som
Vejlby Sogn arrangerer i marts
2011 (ligeledes i samarbejde med
Unitas). Derfor vil der efter kaffepausen blive en kort introduktion
til ’vores rejse’. Enhver er velkommen, også den, der blot gerne vil
høre et godt foredrag!
Er der interesse for det, vil der i
løbet af efteråret og vinteren blive
arrangeret et par forberedelsesaftener til ’vores sognerejse’ i
marts 2011.

Høstgudstjeneste
og høstfest i laden

Søndag den 5. september fejrer vi
høstgudstjeneste i Egeskov Kirke.
Alle børn, som har lyst til at bære
frugt eller blomster ind i kirken,
mødes i våbenhuset lidt før kl. 10.
Man medbringer selv lidt frugt,
grønt eller blomster fra haven –
eller får lidt af vores sognemedhjælper i våbenhuset.

Efter gudstjenesten samles vi i
en pyntet Lade, hvor der vil være
spillemandsmusik og høstsange –
foruden et let traktement. Samtidig byder vi velkommen til årets
konfirmander og deres familier.

Sep. - Okt. - Nov. 2010
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Kirkehøjskole 2010 – 2011:
Fri os fra det onde

Onsdag den 13. oktober kl. 10.15
Jakob Wolf,
universitetslektor, dr. theol.:
Gud må forsvare sig selv – om
Gud og det onde
Kl. 13.00
Jørgen Due Madsen,
overlæge, speciallæge i psykiatri:
Det onde i sindet – dæmoni og
psykisk sygdom
Onsdag den 10. november
kl. 10.15
Karen Marie Mortensen,
universitetslektor, cand. teol.:
Ondskabens banalitet – Hannah
Arendts tænkning om det onde

Kl. 13.00
Film: Sophie Scholl – De sidste
dage
Onsdag den 19. januar kl. 10.15
Per Øhrgaard, professor, dr. phil.:
Tyskland – Europas hjerte
Kl. 13.00
Flemming Kofod-Svendsen,
tidligere sognepræst og politiker:
Døden, sorgen, håbet
Onsdag den 23. februar kl. 10.15
Carl Lomholt,
tidligere fængselspræst, ph.d.:
Skyld og soning

Kl. 13.00
David Bugge, universitetslektor, ph.d.:
At inficere med håbløshed
– livsmod, trivialitet og ondskab
i børnelitteraturen
Se udførligt program i Kirkens
våbenhus eller i Konfirmandstuen
Praktiske oplysninger
Alle møder foregår i Christianshus
ved Christianskirken.
Pris: En hel dag / 2 foredrag:
80 kr. Enkelt foredrag: 50 kr.
Frokost á 80 kr. kan bestilles hos
Kirsten Stadsholt på tlf. 75 92 55 40
eller mail ks@mediebasen.dk
senest mandag før hvert møde.

Bidt af den gode fortælling
Mød
Ingrid
Hvass, som altid er leveringsdygtig i en
god historie.
Ingrid Hvass
har læst dansk og teatervidenskab
på Københavns Universitet, hvor
hun skrev speciale om visesangeren og husmandskonen Ingeborg Munch.

Ingrid Hvass begyndte allerede
som barn at lave teater, og som
voksen blev hun fascineret af
muligheden i den menneskelige
stemme. Hun er en af de få, der
lever af at fortælle historier i alle
mulige regier og for mange forskellige mennesker - lige fra præster
på kursus til børnehavebørn og
pensionister.
For den gode fortælling er for alle
samfundslag, understreger hun.

Torsdag den 14. oktober kl. 19.30 vil
Ingrid Hvass lave en inspirationsaften om mundtlig fortælling.
En aften, som vil være fyldt med
overraskelser, og som måske kan
sætte os i stand til selv at fortælle.
Velkommen i konfirmandstuen!
Aktivitetsudvalget.
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Spil dansk dag

- torsdag den 28. oktober besøger Mandagskoret Egeskov Kirke
Den sidste torsdag i oktober
måned er hvert år landsdækkende

Spil Dansk Dag, hvor musikere
over hele landet sætter fokus på

musik af dansk oprindelse.
I anledning af Spil Dansk Dagen får
Egeskov Kirke besøg af Mandagskoret.
Koret er et blandet kor med ca. 35
medlemmer – og ledes af Svitlana
Leonchuk.
Programmet vil denne aften bestå
af både kendte salmer / sange og
mindre kendte sange fra den nyere danske sangskat.
Velkommen til koncert og fællessang i Egeskov Kirke torsdag den
28. oktober kl. 19.30.
Svitlana Leonchuk

Grib chancen, der er et godt tilbud
- kom i kirke og få en god oplevelse

Hver søndag har kirketjeneren
tændt lys og sørget for varme i
kirken. Organisten har forberedt
sig, kirkesangeren har øvet på de
salmer, der skal synges, og ikke
mindst har præsten arbejdet med
den tekst, der hører til dagen og
skrevet sin prædiken, som vi skal
høre.
Så vi skal blot komme, sætte os
til rette og nyde en time med god

orgelmusik og fællessang og lytte
til præstens prædiken, som altid
har et godt budskab og ofte et
budskab, som den enkelte kirkegænger kan bruge i sin hverdag.
Kan det være bedre?
Måske er det blevet for let og ikke
særligt smart.
Man skulle ellers tro, at det med
det lette var oplagt godt i en tid,
hvor vi mener, at tiden løber, og vi

ikke kan få tiden til at slå til.
Hvad angår det smarte, så er
kirken ikke smart - og skal heller
ikke være det. I kirken kan alle
komme uden at skulle tænke på,
om man nu også slår til eller er
smart nok.
Så grib chancen: kom i kirke og
oplev glæden ved fællesskabet,
det gode budskab og få et lift på
livets vej.
Bent Oxbøll

Sep. - Okt. - Nov. 2010
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FRA MENIGHEDSRÅDET

Kirkesangerens orlov
- på turné med kendte skuespillere

Kirkesanger
Kristian
Jensen har
fået bevilget orlov fra
den 26. juli
til den 8. november, da
undervisningen på Fredericia Mu-

sicalakademi, hvor Kristian er
elev, i denne periode er blevet
flyttet til et teater i København.
Musicaleleverne skal medvirke i
klassikeren CABARET sammen
med kendte skuespillere som Lars
Bom, Birthe Kjær, Dario Campeotto, m.fl.
Efter et par måneders scenetje-

neste i København tager holdet på
danmarksturné - og kommer bl.a. til
Fredericia Teater sidst i september.
I orlovsperioden er Lise Jensen og
Bent Oxbøll vikarer ved gudstjenesterne i Egeskov Kirke.
Jørgen Aamand
kontaktperson

Menighedsmøde i Konfirmandstuen
Menighedsrådet afholder torsdag
den 7. oktober et menighedsmøde i
konfirmandstuen.
Mødet erstatter det tidligere orienteringsmøde, som var et årligt
møde.
På det kommende møde i oktober
vil der blive fremlagt regnskab for
2009 og budget for 2011.
Endvidere vil der bliver orienteret

om det forløbne års virksomhed
og fremtidige tiltag.
Der vil blive lagt op til debat om
vores sogns fremtid, og vi modtager gerne idéer til nye tiltag.
De enkelte udvalgsformænd og
de ansatte vil orientere om hver
deres område.
Mødet begynder kl. 16.30 og forventes afsluttet kl. 19.30. Der vil

blive serveret en sandwich undervejs. Af hensyn til traktementet vil vi gerne have en tilmelding
senest 1. oktober.
Tilmelding til formand René Villefrance 75925052 eller kasserer
Finn Lundy 75957729.
På menighedsrådets vegne
		
Finn Lundy

Kirken skal kalkes
I sensommeren skal vores kirke
kalkes udvendigt.
Det er normalt, at kirken - som
almindelig vedligeholdelse - kalkes
hvert 3. eller 4.år.
I forbindelse med kalkningen bliver murene renset for alger, der
kan bo under løse kalkflager, lige-

som mindre revner i murværket
vil blive repareret.
Kalkningen af kirken forventes at
vare ca. en uge og vil ikke påvirke
kirkelige handlinger.
Michael Bo Larsen
kirkeværge

10

Egeskov Kirke

SYNG
SYNG DIG
DIG GLAD
GLAD
II EGESKOV
EGESKOV KIRKES
KIRKES SPIREKOR
SPIREKOR
Skal
Skal du
du ii 1.
1. eller
eller 2.
2. klasse
klasse efter
efter sommerferien,
sommerferien, bør
bør du
du ikke
ikke gå
gå glip
glip af
af muligheden
muligheden for
for at
at tilmelde
tilmelde dig
dig

Du
Du vil
vil få
få glæde
glæde af
af det
det resten
resten af
af dit
dit liv
liv
Hvornår:
Hvornår: hver
hver torsdag
torsdag kl.
kl. 14.00
14.00 ‐‐ 14.45
14.45
første
gang
torsdag
den
26.
August
kl.
første gang torsdag den 26. August kl. 14.00
14.00
Hvor:
Hvor: Bøgeskov
Bøgeskov skole
skole
Fra Spil-Dansk-Dag i okt. 2009

Det
Det er
er gratis
gratis at
at være
være med!
med!

Fra Spil-Dansk-Dag i okt. 2009

Kontakt
Kontakt Svitlana
Svitlana Leonchuk,
Leonchuk, korleder
korleder og
og organist
organist ved
ved Egeskov
Egeskov Kirke
Kirke ,, 22
22 75
75 56
56 17
17 ,, svitlana@mail.dk
svitlana@mail.dk

FDF info sæsonen 2010/11
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 og tumlinge (0.- 2. kl)
				
mandag kl. 16.30-18.00
pilte (3-4. kl)		
væbnere (5-6. kl)		

onsdag kl. 16.30-18.00
mandag kl. 18.30-20.45

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.

Korsang for
voksne i Kirkens
Tårnrum
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.

Sep. - Okt. - Nov. 2010
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Midikonfirmanter
- et tilbud til alle, som går i 4. og
5. Klasse
I løbet af efteråret vil tidligere
minikonfirmander (4. og 5. klasse)
modtage en indbydelse til at gå til
midikonfirmand i konfirmandstuen tirsdag eftermiddag.
Vi starter tirsdag den 5. oktober,
og skulle der være nogen, som
ikke har været mini-konfirmand,
og som har lyst til at være med, er
man meget velkommen!
Afslutning med bl.a. juledrama og
-hygge tirsdag den 7. december
om eftermiddagen. Nærmere om
arrangementet i næste kirkeblad.
Børnegudstjenester
Vi ved alle, at det kan være svært
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BØRN

at sidde stille til en helt almindelig
gudstjeneste, derfor vil vi gerne
invitere børn, unge, forældre,
bedsteforældre, m.fl. til nogle
korte gudstjenester (ca. ½ time)
og med fortællinger og sange i
børnehøjde.
Gudstjenesterne begynder kl.
17.30, og bagefter følges vi over
i konfirmandstuen og spiser aftensmad. Maden koster 25 kr. for
voksne – og er gratis for børn:
Kommende børnegudstjenester:
den 5. oktober og den 2. november kl. 17.30 i Egeskov Kirke.
Babysalmesang
Babysalmesang er en aktivitet,
der er blevet både populær og velbesøgt i de danske folkekirker.

Et tilbud til forældre og deres
babyer fra 2-12 måneder.
Vi synger, danser og vugger til
salmer og til børnesange, så
babyerne oplever med alle deres
sanser.
Forskning har vist, at sang og
bevægelse styrker babyernes sanseindtryk, motorik og indlæringsevne.
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med. Det
vigtigste er at få en god oplevelse
sammen med sit barn.
Det er gratis at deltage, alle er
velkommen også selvom man
skulle bo udenfor sognegrænsen.
Kirsten Bach-Kristensen

Filmaften

Jeg har elsket dig så længe

Torsdag den 21. oktober ser vi den
prisbelønnede franske film ’Jeg
har elsket dig så længe’.
Vi møder i filmen den midaldrende

kvinde Juliette, som efter 15 år i
fængsel efter løsladelsen kommer
til at bo hos sin søster Lea. Lea
bor i en mindre fransk by sammen
med sin mand og to små piger.
Men Leas familie og omgivelserne
i det hele har svært ved at acceptere Juliette på grund af den forbrydelse, som ingen tør tale om
– og som vi først langt henne i filmen får at vide, hvad handler om.
Juliette selv har i fængslet bygget
en kølig distance op omkring sig.
Men langsomt begynder facaden
at krakelere, og det afsløres efter-

hånden, hvem Juliette er. En stærk
film, der bl.a. handler om den forudindtagethed og de fordomme,
vi har, når vi møder hinanden.
Jeg har elsket dig så længe er den
franske litteraturprofessor og instruktør Philippe Claudels debutfilm. Filmen har vundet et utal af
priser, deriblandt en lang række til
Kristin Scott Thomas, som spiller
hovedrollen, Juliette.
Velkommen til filmaften i Konfirmandstuen torsdag den 21. oktober kl. 19.30.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
		5.sept.

kl. 10.00

SEPTEMBER

– 14. s.e.trin.

– Joh. 5,1-15

Susanne Rysgaard

– Luk. 10,38-42
– Joh. 11,19-45
– Mark. 2,14-22

Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard
Kresten Christensen

Høstgudstjeneste. Efterfølgende arrangement i Laden
Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

		12.sept.
		19.sept.
		26. sept.

		3. okt.

		10. okt.
		17. okt.
		24. okt.
		31. okt.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

– 15. s.e.trin.
– 16. s.e.trin.
– 17. s.e.trin.

OKTOBER

– 18. s.e.trin.
– 19. s.e.trin.
– 20.s.e.trin.
– 21. s.e.trin.
– 22.s.e.trin.

– Joh. 15,1-11
– Joh. 1,35-51
– Matt. 21,28-44
– Luk. 13,1-9
– Matt. 18,1-14

Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard
Kresten Christensen
Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard

BUSK – FDF medvirker

NOVEMBER

		7. nov.
kl. 10.00
– Alle Helgens Dag. – Matt. 5,13-16
		Indsamling: Danske Sømands- og Udlandskirker

		14. nov.
		21. nov.
28. nov.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Susanne Rysgaard

– 24.s.e.trin.
– Joh. 5,17-29
Kresten Christensen
– Sidste s.e. i kirkeåret – Matt. 11,25-30 Susanne Rysgaard
– 1. s. i advent – Matt. 21,1-9
Susanne Rysgaard

Indsamling: Trankebarfondet

		

kl. 10.00

– 2. s. i advent – Luk. 21,25-36

Susanne Rysgaard

Sognepræstens fravær
Kursus i Løgumkloster: den 19. september - den 2. oktober.
Efterårsferie: den 10. - 16. november.
Embedet passes i begge perioder af Hans Kurt Debel-Hansen, Gårslev, tlf. 7586 1038.
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