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41. ÅRGANG

Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser
ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet
til ved ham. (Johs evang kap 1,6-10)
Maleri af Arne Poulsen, Trelde Sande
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Egeskov Kirke

KIRKELIG VEJVISER
Sognepræst - Lise Rind
Egeskov Bygade 15
7000 Fredericia
Tlf. 7595 7744 - 5150 3108 - liri@km.dk
I er velkommen til at lægge en besked på
telefonsvareren eller pr. email.
Samtale efter aftale. Mandag er fridag.
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
Mobiltlf. 2344 3853. email: egeskovkirke@mail.dk
Træffes bedst: kl. 9.00 -14.00 tirsdag og torsdag
Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen
Tlf. 2330 7233 - kaab@hafnet.dk
Organist Svitlana Leonchuk
Tlf. 2275 5617 – svitlana@mail.dk
Kirkesanger Elisabeth Damkjær
Tlf. 7593 2927 / mobil 2077 2837
Menighedsrådsformand Finn Lundy
Koglevænget 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7729 – finn@lundy.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 tirsdag den 20. januar 2016.
Layout og tryk:
Vester Kopi.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Vi er lys for hinanden
Hver onsdag morgen i konfirmandundervisningen tænder vi
trofast stearinlys. Det tændte lys
skaber stemning og ro. Lysene
blafrer, mens vi taler om tro, venskab, ensomhed og meget andet,
der optager os alle sammen. Vi
minder hinanden om – igen og igen
– at troen er verdens lys, og at vi
hver især er lys for hinanden.
Gennem troen lyser vi verden op
af troens farver - den blå farve for
troen, den grønne for håbet og rød
for kærligheden. Kirkebladet har
nu ved det nye kirkeårs begyndelse skiftet farve til troens blå farve.
Blå kaldes også for kommunikationens farve. Kommunikation er
at formidle. Formidle troen er at
være troen, altså leve ifølge troen.
Meget enkelt er det, når vi tror og
håber, og når vi viser og føler kærlighed. Dette er netop at være lys
og sprede lys til andre.

Det sker når vi tager imod et fremmed menneske. Det sker når et lille
barn umiddelbart rækker ud efter
os. Så får og giver vi lys. Julenat
kom et lille barn til verden og favnede os og rakte sin hånd ud efter os
alle. Gennem Jesus Kristus, Guds
søn, kom glæden og lyset til verden. Så vi kan se og mærke Guds
kærlighed. Jesus Kristus siger om
sig selv i Johannes evangeliet kapitel 8, 12: ” Jeg er verdens lys. Den,
der følger mig, skal aldrig vandre i
mørket, men have livets lys”.
Ligegyldigt om vi er små børn eller
voksne, så er vi børn af Gud. Ligesom Jesus er barn af Gud. Denne
kendsgerning kan give håb, lys og
glæde, når alt andet er mørkt og
koldt.
Den glæde og det lys, som blev
tændt julenat for mange år siden,
skal vi tænde og holde tændt. Vi er

et barn af Gud - et barn med værdi, som kan tænde lys og holde et
lys tændt for andre.
I Egeskov Kirke tænder vi troens
lys. Vi tænder lys for det lille barn
ved døbefonten, for konfirmanderne, for brudeparret og for det
menneske, vi siger farvel til. Troens lys lyser op som troen lyser op
i verden, i livet. Troens lys lyser,
som det lys et menneske er for andre.
Lyset og glæden varmer ved Egeskov Kirkes forskellige arrangementer vinteren igennem. Vi tænder lys i adventstiden, i juletiden og
i vintertiden og husker på, hvad et
lys er for os alle.
Det lys, som blev tændt julenat,
lyser op og igennem os alle.
Glædelig Jul og god vinter !
Lise Rind

Julens gudstjenester
Torsdag d. 24.12.15
Fredag d. 25.12.15
Lørdag d. 26. 12.15
Fredag d. 01.01.16
Søndag d. 03.01.16

kl. 11. 00
kl. 14.30
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 16.00
kl. 10.00

Juleaftensdag

Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Juledag
Kresten Christensen
2. juledag m. musikindslag Lise Rind
Nytårsdag
Lise Rind
Helligtrekonger
Lise Rind
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Egeskov Kirke

Kirkelige handlinger i Vejlby Sogn
Dåb

Vielse/Velsignelse

Bisættelse/begravelse

Dato
Døbte
30.08.2015 Gunhild My
Vangsgaard Brok
30.08.2015 Liam Kramer
Kristensen

Dato
Viede/velsignede
29.08.2015 Alice Skak Ege
Bjerrisgaard &
Jesper Bjerrisgaard
29.08.2015 Heike Lauth
Svendsen &
Jacob Riis Svendsen

Dato
Afdøde
26.08.2015 Valdemar Christian
Sørensen
28.08.2015 John René Bårris
15.09.2015 Gert Oversø
07.10.2015 Torben Føns
16.10.2015 Karen Ousen Frank
Hansen
31.10.2015 John Stougaard

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!

Baby-salmesang i Egeskov
kirke
Vi synger, danser og vugger til
salmer og børnesange, så babyerne oplever med alle deres
sanser. Se YouTube: Baby.Salmesang
Er dette noget for dig og din
baby (fra 2-10 mdr.) mødes vi
kirken i alt 8-10 tirsdage. Vi
skal være min. 5 og har plads
til max. 12 babyer på et hold.
Tilmelding og kontakt til sognemedhjælper Kirsten BachKristensen, 23307233 eller
kaab@hafnet.dk

Kor ved
Egeskov Kirke
Tirsdagssang finder sted i Egeskov Kirke i lige uger kl.16.30
- 17.30 og er for alle, som er
glade for at synge! Kontakt
Svitlana for information.
Egeskov Koret er for glade sangere, som kan lide udfordringer. Vi øver om torsdagen kl.
19.00-21.00. Kontakt Svitlana
for information.

Konfirmationer i Egeskov Kirke
05. maj 2016
12. maj 2017

06. maj 2018
05.maj 2019
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FRA MENIGHEDSRÅDET

Julen 2015
Nu hvor 2015 går på hæld, kan
vi se tilbage på et år med megen aktivitet og god opbakning.
Morgensang er nu et fast punkt
i kalenderen, vi har fået formiddagscaféen sat i søen med god
deltagelse. Lise har gennemført
gudstjenesteværksted med et
godt indhold. Vores sogneudflugt og sognegåtur var en succes med god deltagelse. I det
hele taget synes vi, at vi har god
opbakning til vores kirke og vores øvrige aktiviteter. Så tak for
det!
Det blev også året hvor vi fik installeret en længe ønsket hjertestarter ved kirkeladen.
Den Bruunske Pavillon har gennemgået en større sokkelrenovering. Der er kortet noget af
digerne og isat låger mellem kirkegård og eng.
Vores mange frivillige, kor, kirkevagter og bladuddelere m.m.,
har også i år været et stort aktiv for os. Derfor tak for en stor
indsats!
Fra personale og menighedsråd
skal lyde en stor tak til alle for
2015, med ønsket om en god
advent, en glædelig jul og et
godt nytår!
Finn Lundy

Hjertestarter i
Egeskov
Egeskov kirke har anskaffet en
hjertestarter, den er offentlig tilgængelig døgnet rundt, idet hjertestarteren er placeret på gavlen af
kirkeladen ud mod Vejlby Kirkevej.
Det vil give en øget sikkerhed for
de mange besøgende i kirken, på
kirkegården samt naturinteresserede der benytter vandrestierne
langs Rands Fjord. Samtidig ønsker
menighedsrådet med placeringen
på kirkeladen at opfylde et ønske
blandt beboere i Egeskov om at få
nem adgang til en hjertestarter, idet
der indtil nu ikke har været nogen
hjertestarter i Egeskov.
Adressen for hjertestarteren er
Vejlby Kirkevej 55, 7000 Fredericia

Kirketælling i
Vejlby sogn
Forud for første søndag i advent
2014 blev vi af Haderslev Stift anmodet om at foretage kirketælling
ved både gudstjenester og øvrige
arrangementer.
Kirketællingen har i løbet af året
vist, at Fredericia Provsti ligger
højst i Haderslev Stift med hensyn til deltagelse i søndagsgudstjenester. Tællingen for Vejlby Sogn
og Egeskov Kirke har også været

ganske gode. Vi har på nuværende tidspunkt haft over 7000
personer til gudstjenester og
aktiviteter i løbet af året. Vejlby
Sogn er et sogn, som gør god og
stabil brug af kirke og kirkens
aktiviteter. Kirketællingerne har
således vist sig at være et brugbart materiale for den kommende
tids planlægning af gudstjenester,
koncerter, foredrag mv.

Menighedspleje
Der er i Vejlby Sogn ikke tradition for, at der søges om julehjælp.
Menighedsrådet har derfor besluttet – som en varm gestus - at
uddele 5 julekurve til tilfældige
sognebørn. Vi håber, at julekurvene vil blive glædeligt modtaget.

Menigheds
rådsmøder
Afholdes den 20/1, 10/2 og 9/3
kl. 18.15 i præstegården.

Menighedsrådet i det nye
kirkeår
Menighedsrådet har ifølge menighedsrådsloven haft valg og
fortsætter som hidtil.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
DECEMBER
Kollekt: Børnesagens Fællesråd
Søndag d. 06. kl. 10.00 2. s. i advent Med FDF og fakkeloptog
Søndag d. 13. kl. 10.00 3. s. i advent/ De 9 Læsninger dåbsfri
Søndag d. 20. kl. 09.00 4. s. i advent Juletræ i kirken
Torsdag d. 24. kl. 11.00 Juleaftensdag
kl. 14.30 Juleaftensdag
kl. 16.00 Juleaftensdag
Fredag d. 25. kl. 10.00 Juledag med solosang
Lørdag d. 26. kl. 19.00 2. juledag med musikindslag
Søndag d. 27. Ingen gudstjeneste

Lise Rind
Lise Rind
Ole Engberg
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Kresten Christensen
Lise Rind

JANUAR
Kollekt: Det Danske Bibelselskab
Fredag d. 01. kl. 16.00 Nytårsdag
Søndag d. 03. kl. 10.00 Helligtrekonger
Søndag d. 10. kl. 10.00 1. s.e. H. 3 k.
Søndag d. 17. kl. 10.00 Sidste s.e. H. 3 k
Søndag d. 24. kl. 10.00 Septuagesima
Søndag d. 31. kl. 16.00 Kyndelmisse

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

FEBRUAR
Fastelavn
1.s. i fasten.
2. s. i fasten
3. s. i fasten

Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
N:N

www.vesterkopi.dk

Kollekt: Danmission
Søndag d. 07. kl. 10.00
Søndag d. 14 kl. 10.00
Søndag d 21. kl. 10.00
Søndag d. 28. kl. 10.00

