Vejlby Sogns Kirkeblad
JUNI-JULI-AUGUST 2015

Foto Anja Gejpel

Konfirmander 2015
Egeskov Kirke

VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

40. ÅRGANG

2

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 – Både til gudstjenester og møder!
Man bestiller kørsel ved at ringe til:
Vognmand Skov Larsen tlf. 7595 7007 senest dagen før.
Vejlby Sogns kirkeblad
Udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirkebladsudvalget. Deadline for indlæg til næste
nummer er onsdag den 1. juli 2015.
Layout og tryk:
Vester Kopi.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Tro på Korset
og giver os styrke og livsånde til at
kunne magte og holde livet ud.

Konfirmanderne fik under konfirmationsgudstjenesten i Egeskov
Kirke den 1. maj et kors, som jeg
holdt en lille tale over. Korset er et
traditionelt symbol på den kristne
tro. Troen er korset – troen på den
treenige Gud. Faderen, Sønnen,
Helligånden. Faderen er skaberen
og bevægeren; den som sætter ting
i gang. Sønnen er Jesus, som er vores vejleder til troen. Helligånden
er den, som skaber fællesskabet

Det at tro og det at bære korset kan
virke tungt og træls. For et ja til troen betyder, at vi må være bevidste
om, hvordan vi er som menneske mod andre og mod os selv. Det betyder også, at vi kan holde fast i det
forhold, vi har med Gud. Forholdet
med Gud betyder, at vi er et barn af
Gud og derfor ikke selv er Gud. Det
er let at mene, at vi ved bedst og har
nok i os selv. Det er let at mene, at
vi skal klare alt selv og kan alt selv.
Men det er let at tage fejl. Det er en
befrielse for os at vide, at vi er total
gode på hver vores måde. Vi er kun
et menneske med alt det et menneske er. Det er okay at se grim ud,
ikke at kunne alt, have morgenhår,
føle sig lille, være ADHD, ordblind,
dårlig til sport eller andet.

Gud har valgt dig. Gud har valgt ethvert menneske. Gud har givet os
et fællesskab – et sammenhold. Og
i det fællesskab får vi et fællesskab
med andre mennesker. At tro – at
bære sit kors betyder, at vi må tage
del i fællesskabet med andre mennesker, både med dem vi kender, og
med dem vi ikke kender, eller både
dem vi gerne vil gå sammen med,
og dem vi ikke vil gå sammen med.
I troens fællesskab er vi aldrig alene.
For vi har altid Gud. Gud siger igen
ja til os i konfirmationen, som da vi
blev skabt, og da vi blev døbt. Gud
siger ja til os hver dag. Korset og
troen er, at Gud altid er med os. Det
er et godt kors at have med sig på sin
vej. Måske gør det livet lidt lettere !
God sommer til jer alle!

Lise Rind

Konfirmationer i
Egeskov Kirke
05. maj 2016
12. maj 2017
06. maj 2018
05. maj 2019
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Egeskov Kirke

Kirkelige handlinger i Vejlby Sogn
Hvis du ikke ønsker offentliggørelse af personlige oplysninger ved
kirkelige handlinger, bedes du kontakte præsten eller kirkekontoret
før eller efter handlingen.

Dåb

Dato
18.01.2015
08.02.2015
01.03.2015

Døbte
Victor Priisholm Dam
Mia Dahl Lersøe
Noah Lindegaard
Pedersen
08.03.2015 Alfred Riis Lauth 		
Svendsen
05.04.2015 Joakim Nielsen 		
Christensen
03.05.2015 Ea Karen Peyk Linnet

Konfirmation

01.05.2015
Anne Lauth Andersen
Joakim Nielsen Christensen
Emilie Ravnholt Marhauer
Mikkel Smidt Jørgensen
Muriel Michere Kristensen
Thor Keil Mygind
Cecilie Vesterholm Poulsen
Ludvig Hessellund Vestergaard
Thomas Donslund Petersen
Isabella Sandahl Ryser
Mathias Ladegaard Christoffersen
Maya Wettendorff
Marcus Friis Poulsen
Caroline Hvidberg Andreasen
Zacharias Giesow Petersen

Det´ for børn

Sarah Marie Sørensen
Oliver Nagel Møllebæk
August Mølholm Hansen
Sofie Qvist
Sandra Hyldgaard Christensen
Nikolai Zimmer Gade
Nikolaj Kold Just
Frederik Boberg Nielsen
Max Søndergaard
Asger Refstrup Jensen
Magnus Emil Sørensen
Jakob Skjøtt Knudsen

Bisættelse/begravelse
Dato
Afdøde
10.02.2015 Ellen Lange
11.04.2015 Anni Irring Quast

Det´ for alle

Sutter og
salmesang

til et hold (min. 5). Tilmelding til
Kirsten på mobil 2330 7233 eller
mail kaab@hafnet.dk

Kor ved
Egeskov Kirke

Alle, der har prøvet at blive forældre, ved, at man får rigtig meget
at se til – også om natten!
Babysalmesang er et afbræk i
hverdagstravlheden. Her kan man
koncentrere sig om sit barn og
hygge sig sammen med andre glade og trætte forældre.
Vi synger, danser og vugger til
salmer og sange. Måske dette er
noget for dig og din baby (fra 2
-10 mdr.) ? Vi starter nyt hold efter sommerferien, når der er nok

Du har nu chancen for at blive

Tirsdagssang starter i uge 38
den 15. september og finder sted
i Egeskov Kirke i lige uger kl.16.30
- 17.30 og er for alle, som er glade
for at synge!

Juniorkonfirmand,

hvis du går i 3. klasse ! Efter sommerferien vil vi komme på besøg i
jeres klasse med invitationer.
Som juniorkonfirmand kommer du
til at lære din kirke at kende ved at:
• Høre bibelhistorie • Se film
• Synge • Lege • Lære Fadervor
• Gå på opdagelse i kirken og på
kirkegården

Egeskov Koret er for glade sangere, som kan lide udfordringer.
Vi øver om torsdagen kl. 19.0021.00. Opstart den 17. september.
￼
￼
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FRA MENIGHEDSRÅDET

Vejkirke 2015
Egeskov Kirke er igen i år vejkirke. Kirken er åben alle hverdage, undtagen mandage, fra
kl. 09.00 til 14.30. Endvidere i
perioden 14. maj til 13. september åben lørdag og søndag fra
kl. 11.00 – 17.00; dog er den lukket under kirkelige handlinger.
Lørdag og søndag er det vores
korps af frivillige kirkevagter,
der åbner og lukker kirken.
Den 14. april havde vi møde omkring vagterne og opbakningen
var stor. Der mødte også flere
nye kirkevagter op. Kirkevagterne belønnes med en udflugt, der i
år går til Blichermuseet og Thorning Kirke. Det er vores kirke- og
kulturmedarbejder Kirsten, der
står for det praktiske omkring
vagterne. Menighedsrådet takker for den store opbakning.

Ændring i
sognepræstens
stilling
I forbindelse med Lise Rinds
indsættelse som præst i Vejlby
Sogn, blev stillingen reduceret
fra 100% til 85% - de resterende 15% til arbejde med sorg-

grupper på provstiplan. Vi har
i menighedsrådet været af den
opfattelse, at vi her i sognet med
vores aktivitetsniveau bør have
100 % præstebetjening. Det har
man lyttet til i Stift og Provsti.
Lise er således pr. 1. februar i år
ansat 100% i Vejlby Sogn. Det
skulle give mere tid til planlægning, fordybelse og tid til kreative tanker mellem præst, menighedsråd og sogn.
I den forbindelse skal der lyde
en stor ros til Lise, både for
sorgarbejdet lokalt og arbejdet med oprettelse af sorgarbejde på provstiplan. Arbejdet
på provstiplan videreføres af
diakonipræst Inge Pilegaard
Thomsen. Den første sorggruppe i provstiet blev oprettet med
udgangspunkt i vores sogn, og
har haft et forløb, der har fungeret til alles tilfredshed. Derfor er
vi sikre på, at sorgarbejdet lokalt
er i gode hænder hos Lise.

Menighedsrådsmøder
Der holdes møde på følgende
datoer: 10/6, 12/8, 9/9, 7/10
og 11/11. Alle dage kl. 18.00 i
præstegården.

Plænekirkegården
På plænekirkegården ved Egeskov
Kirke må der ifølge vedtægterne
kun sættes op til to afskårne blomsterbuketter ved mindepladen og
små moskranse eller grankranse
på selve pladen, men ikke lys, skåle, kurve eller lignende.
Da der har været ønske om at fravige nogle af reglerne kortvarigt
ved enkelte højtider,
har menighedsrådet aftalt med
Fredericia Kirkegårde, at der må
sættes lys på gravstederne ved
Påske, Alle Helgen og til Jul på
følgende måde:
- Ved Allehelgen og 1 uge frem
(2 weekends indbefattet).
- I Påsken fra Palmesøndag og
fjernes fredag efter Påske.
- Til Jul kun lys og dekorationer
(en krans, men ikke grandækning).

Egeskov Kirkes
hjemmeside
Vores hjemmeside www.egeskovkirke.dk er i øjeblikket under ”modernisering”. Vi arbejder på et nyt
layout med større fokus på, hvad
der sker her og nu i sognet. Mere
herom i næste udgave af kirkebladet.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
JUNI
Kollekt: FDFs missionsarbejde
Søndag D. 07. kl. 10.00
Søndag D. 14.
Tirsdag D. 16. kl. 17.00
Søndag D. 21. kl. 10.00
Søndag D. 28. kl. 19.00

1. s. e. trin			
2. s. e. trin - ingen gudstjeneste på grund af sogneudflugt
Børnegudstjeneste på stranden 		
3. s. e. trin		 		
4. s. e. trin med kirkekaffe

Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

JULI
			Kollekt: FDFs missionsarbejde
Søndag D. 05. kl. 09.00
Søndag D. 12. kl. 10.00
Søndag D. 19. kl. 09.00
Søndag D. 26. kl. 10.00

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

Ole Engberg
Kresten Christensen
Ole Engberg
Kresten Christensen

AUGUST
9. s. e. trin med kirkekaffe		
10. s. e. trin				
Frilufts-familiegudstjeneste		
11. s. e. trin			
12. s. e. trin
			
13. s. e. trin
		

Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

www.vesterkopi.dk

		
Kollekt: Døvemenighederne
Søndag D. 02. kl. 10.00
Søndag D. 09. kl. 10.00
Onsdag D. 12. kl. 17.00
Søndag D. 16. kl. 14.00
Søndag D. 23. kl. 10.00
Søndag D. 30. kl. 10.00

