Vejlby Sogns Kirkeblad
SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2015

Citat fra David salme 8 fra Salmernes bog:
v4 Når jeg ser din himmel, dine fingres værk,
månen og stjernerne, som du satte der,
v5 hvad er da et menneske, at du husker på det,
et menneskebarn, at du tager dig af det?
v6 Du har gjort det kun lidt ringere end Gud,
med herlighed og ære har du kronet det.
v7 Du har gjort det til hersker over dine hænders værk,
alt har du lagt under dets fødder.
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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. oktober 2015.
Layout og tryk:
Vester Kopi.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Hvad er da et menneske?
Ja, hvad er da et menneske? Det er
et stort spørgsmål.
I biblen hører vi, hvordan mennesket blev skabt. At mennesket blev
skabt som mand og kvinde, og at
det lignede Gud. Vi hører også, at
vi skal værne om livet på jorden.
Gud har givet mennesket et ansvar. Et ansvar i at være menneske.
At være menneske og ligne Gud er
et stort ansvar. Det kan være vanskeligt at være menneske og tage
ansvar for sig selv. Som menneske
er vi forskellige. Nogle er sensitive,
andre er hårdkogte, nogle er syge
og andre er raske, nogle er positive
og andre ser det negative.
I biblen kan vi også læse om, hvordan mennesket ret hurtigt forkludrer dét at være menneske og ligne
Gud. Adam og Eva ville have mere.

De spiste af æblet fra kundskabens
træ, og så opdagede de straks alle
deres mangler.
Det at være menneske er ikke helt
let, og det kan være svært at finde
ud af, hvem vi er, og hvilken betydning vi har.
Kain og Abel (drenge af Adam og
Eva) oplevede at være menneske
og mærkede ønsket i at blive set.
De lavede hver deres offerbål til
Gud. Det ene bål blev set - det andet ikke ifølge den menneskeskabte succesrate. Af ulykkelighed,
misundelse og had dræbte Kain sin
bror. Der er mange, som dræber
den, de holder af. Jeg mener ikke
fysisk drab men det at afskære
den anden person fra kontakt eller
sammenhold med den, vi er. Desværre kan vi også dræbe os selv

fysisk og psykisk. Når vi fjerner os
fra relationen til Gud og til de mennesker, som hører os til. Vi fjerner
os fra de værdier, som gør os til
menneske. Et menneske skabt og
elsket af Gud.
Hver søndag i kirken skabes en refleksion over dét som hører menneskelivet til fra før fødsel og til
efter døden.
I dette efterår har vi valgt foredrag,
aktiviteter og filmaften ud fra temaet ”At være menneske”.
Hvad er da et menneske? Svaret
er ikke endegyldigt. Hvert menneske er vel et svar i sig selv !
Lise Rind

Foto: Aotaro

Konfirmationer i
Egeskov Kirke
05. maj 2016
12. maj 2017
06. maj 2018
05. maj 2019
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Det´ forLitteraturkreds
børn
Vi mødes 4 gange om året for at
tale om de bøger, vi i fællesskab
har valgt. Vi får en livlig dialog
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 vært for
filmaften 2 gange om året. Vi
glæder os til at se dig i Præstegården !
Efteråret program er følgende:
Torsdag, den 24. september
2015 kl. 19.30
De usynlige af Roy Jacobsen
De usynlige er en familiesa-

ga, et stykke Norgeshistorie og
ikke mindst en stærk og rørende
coming-of-age-fortælling. Ingrid
vokser op på en ø i begyndelsen af
det 20. århundrede. Her har hendes familie boet i generationer,
som de eneste. Fra øen kan de se
ind til fastlandet, men fastlandet
ser ikke dem. Ingrid lærer det, ingen længere kan. En dag må hun
lære endnu mere.
Torsdag, den 22. oktober 2015
kl. 19.30
Riders er en ny dansk film af instruktør Jesper Vidkjær Rasmussen og manuskriptforfatter Rune
Lunell. Filmen handler om Lars,
der efter fængselsafsoning nu skal
finde sig selv som menneske.

Torsdag, den 26. november
2015 kl. 19.30
Skyggeliv af Henrik Wivel
SKYGGELIV rummer tolv
smukke essays om mødet med
kunstens og litteraturens storværker – af bl.a. Goya, Caravaggio og H.C. Andersen. På
elegant vis trækker HENRIK
WIVEL forbindelseslinjer mellem kunsten og det underfulde,
som beriger vores eksistens.
Velkommen i præstegården !

Maleriudstilling
Maleriudstilling v/Lise Eriksen i
Egeskov præstegård
Lise bor ved Bøgeskov Strand.
Hun blev i 2001 uddannet tekstildesigner på Seminariet for
Kunst og Håndværk. Tog herefter et ekstra år på Billedkunstlinjen.
Kunstskolen har givet Lise et
grundlæggende kendskab til det
klassiske håndværk i tegning og
maling.

Lise udtrykker sig i både tekstildesign og billedkunst.
Lise Eriksen vil være tilstede på
alle åbningsdage.

Udstillingen er åben:
27.09 11.30 – 14.00
11.10 11.30 – 14.00
18.10 11.30 – 14.00 Udstillingen
slutter
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Kirkelige handlinger i Vejlby Sogn
Dåb

Vielse/Velsignelse

Bisættelse/begravelse

Dato
Døbte
16.05.2015 Matti Brøndel Povlsen
21.06.2015 Agnes Marie Holm
Ladegaard
12.07.2015 Carlos Bang Gydesen
26.07.2015 Thomas Tang
Nygaard

Dato
Viede/velsignede
16.05.2015 Katja Brøndel Povlsen
& Micki Brøndel
Povlsen
20.06.2015 Lotte Bach Gjødsbøl
&Mikael Bach Gjødsbøl
01.08.2015 Wicki Schmidt Jensen
&Ryan Møller Jensen

Dato
Afdøde
16.05.2015 Anna Marie Ladegaard
30.05.2015 Svend Kristiansen
19.06.2015 Niels Maltha Justesen
30.06.2015 Elly Margrethe Pedersen
31.07.2015 Børge Nielsen

FRA MENIGHEDSRÅDET

Egeskov
Kirkes hjemmeside
Vores hjemmeside www.egeskovkirke.dk er nu på nettet i en
moderniseret udgave. Indholdet er stort set det samme, men
nogle ting er flyttet lidt omkring
og ser anderledes ud. Hvad der
sker her og nu er kommet på
forsiden, men Egeskov Kirkes
kalender findes stadig på den
sædvanlige plads.

Menighedsrådsmøder
Afholdes : 9/9, 7/10 og 4/11.
Alle dage kl. 18.00 i præstegården.

Menighedsmøde, søndag den
8. november 2015
Der afholder menighedsmøde i præstegården kl. 11.00 umiddelbart efter
gudstjenesten.

Mødet forventes afsluttet kl. 13.00
Der vil blive serveret en sandwich
undervejs.

Her vil blive orienteret om det forløbne års virksomhed og fremtiden.
Regnskab 2014 og budget 2016 vil
blive fremlagt.

Finn Lundy 7595 7729 –
finn@lundy.dk

Ændring vedr. kirkebil
Til gudstjenester, møder og arrangementer kan gangbesværede og andre, der ikke er i stand
til at komme til og fra kirken på
egen hånd, benytte kirketaxa.

Kirketaxa bestilles hos TAXA
på tlf. 75503411 senest dagen
før, den skal benyttes. Der skal
gøres opmærksom på, at det er
kirketaxa, man bestiller.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 06. kl. 19.00
Søndag d. 13. kl. 10.00
Søndag d. 20. kl. 10.00
Søndag d. 27. kl. 10.00
Tirsdag d. 29. kl. 17.00

14. s. e. Trin
15. s. e. Trin Høstgudstjeneste med høstkaffe
16. s. e. Trin dåbsfri
17. s. e. Trin Fyld Danmarks kirker
Børnegudstjeneste

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

OKTOBER
Kollekt: Vejlby sogns menighedsarbejde
Søndag d. 04. kl. 10.00
18. s. e. Trin med kirkekaffe
Søndag d. 11. kl. 10.00
19. s. e. Trin.
Søndag d. 18. kl. 10.00
20. s. e. Trin
Søndag d. 25. kl. 14.00
21. s. e. Trin BUSK gudstjeneste

Lise Rind
Lise Rind
N.N
Lise Rind

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

www.vesterkopi.dk

Kollekt: Danske Sømands – og udlandskirker
Søndag d. 01. kl. 10.00
Alle Helgens Dag dåbsfri og med kirkekaffe
Søndag d. 08. kl. 10.00
23. s. e. Trin
Søndag d. 15. kl. 10.00
24. s. e.Trin
Søndag d. 22. kl. 10.00
Sidste s. i Kirkeåret
Søndag d. 29. kl. 10.00
1. s. i Advent Familiegudstjeneste

