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”Påsken”

Maleri lavet af tidligere
Juniorkonfirmander
Egeskov Præstegård
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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 onsdag den 20. april 2016.
Layout og tryk:
Vester Kopi.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Maleriet der oplyser
På forsiden af kirkebladet oplyser
maleriet af Jesus Kristi opstandelse lavet af juniorkonfirmander for
mange år siden. Det flotte maleri
hænger i præstegården sammen
med andre malerier lavet af de
samme juniorkonfirmander. Malerierne er Noahs ark, julenat, palmesøndag, og påskesøndag. Det er
flotte malerier som viser Tro, håb
og kærlighed.
Troens maleri
I fortællingen om Noahs ark lod
Gud det regne i 40 dage (syndefloden), hvor verden blev renset
igennem. Noah havde bygget et
skib/ark efter anvisninger fra Gud
og dernæst fyldt det op med to af
hver levende skabning. Da Noah
og arkens passagerer endelig kom
på landjord igen, lovede Gud, at
han aldrig mere ville udrydde livet
på jorden. Det er altså ikke Gud,
som dræber og skaber frygtelige
forhold vi som mennesker må flygte fra.
De 40 dage går igen ved Jesus ophold i ørken, hvor han blev fristet af
Satan, men holdt fast i sin tro. Og
Gud holdt fast i ham. De 40 dage
er også fastetiden op til påsken.
Her kan vi give særlig plads til troen/rense vores tanker. Fastetiden
sammenbinder også julens og påskens begivenheder, så de bliver en
del af hinandens betydning.

Håbets maleri
Og så vender vi tilbage til maleriet
af Guds søn, Jesus Kristus, genopstandelse påskemorgen på tredje
dagen efter hans død langfredag.
Genopstandelsen som bringer håb
og glæde til kvinderne ved Jesus
grav og til os, der lever i dagens
verden.
Et håb, der betyder, at vi ikke skal
frygte døden og at livet fortsætter.
Vi har det evige liv og vi har også
livet på jorden. Selv om vi oplever
lidelser, svigt, sygdom, tab, død,
frygt, angst, skilsmisse, mobning,
ensomhed og flugt - ja så forsætter livet med en lysstribe, der holder os oppe.
Gravens sten blev væltet, så troens håb sivede ud og helt hen til
den mørkeste krog. Glædens håb,
som blev tændt julenat ved Jesus
fødsel lyser fortsat ud i verden.
Kærlighedens maleri
Det er denne håbsfyldte lysstribe,
vi må holde fast i, når vi tvivler,
frygter, tænker ondt eller slet ikke
tænker. Det er denne håbsfyldte
lysstribe vi kan tage imod og give
til andre igennem vores liv.
For de som flygter fra undertrykkelse, sult, udslettelse, nød, svigt
og mismod er håbet styrken til at
klare det uoverkommelige. Det er
ikke let at se håbet, troen eller kærligheden, når vi flygter. Flugten kan

også være vores egen flugt fra livet
og livets realiteter.
Flugtens mangfoldighed i lyset af
Guds kærlighed er forårets tema
ved Egeskov kirke.
Guds kærlighed viser sig til fulde i
Påskens begivenheder.
Aftalen mellem Gud og Noah får
en stærkere betydning i Påsken på
grund af Guds søns, Jesus Kristus,
liv, død og genopstandelse. Netop
Påskens begivenheder sprængte
mørkets magt, frygt og ødelæggelse, der gør at vi kan gribe lyset.
Lyset fra Gud der oplyser os og
verden med sin tro, håb og kærlighed til os. Fordi Gud udrydder ikke,
men giver liv!
Glædelig påske!
Lise Rind
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Egeskov Kirke

EVENTS for Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling i Egeskov Kirke 2016
Folkekirkens Nødhjælp indsamlingen i år har fokus på verdens fattige kvinder.
Folkekirkens Nødhjælp tror på en verden fri fra sult og undertrykkelse. Det
er det, de kæmper for, der hvor nøden er størst.
Aktivitetsudvalget og Musikudvalget i Vejlby sogn/ Egeskov kirke har valgt
at lave 2 events, som støtter Folkekirkens Nødhjælp. Hvor man både støtter
og får en spændende eftermiddag. Idéen med de to events er, at
entré-beløbene går til Folkekirkens Nødhjælps indsamling
Alle er velkomne!
Søndag den 6. marts kl. 14.00 i Egeskov Kirke
Foredrag med Jens Rohde, Jens Rohde sidder i Viborg byråd og i EU-parlamentet for De Radikale Venstre.
Jens Rohde vil i sit foredrag komme ind på flugt, sult, nød, hjælp og medansvar.
Jens Rohde har valgt at holde foredraget honorarfrit for at støtte sogneindsamlingen.
Entrepris: 65 kr. kaffe/kage: 15 kr.
Søndag den 13. marts kl. 16.00 i Egeskov Kirke
Koncert med Trio ”Hvor solens stråler ikke når hen, der når
dog tonerne”
(Søren Kirkegaard). Smukke toner supplerer sogneindsamlingen den 13 marts med smuk operaarie, virtuos klavermusik,
melankolsk folketone for klarinet. Louise Sletting Hvilborg,
mezzosopran, Dorthe Gade, klarinet og Svitlana Leonchuk
vil sammen og hver for sig synge og spille et varieret program. Entrepris: 65 kr.
Vælger man at betale via sms til Folkekirkens Nødhjælp er prisen 75,- kr. pr. arrangement, som er
mindstebeløb fastsat af Folkekirkens Nødhjælp. Information om sms-betaling findes ved indgangen
til Egeskov Kirke.
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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.
Påskekoret for 1.-3.klasse. Øver
om onsdagen med start efter vinterferien på skolen kl. 14.30-15.15.
Optræder ved Palmesøndags
gudstjeneste d.20.03 kl. 10.00
Kontakt Svitlana for information.

Vil du med til
Løgumkloster?
Sønderjyllandstur med ophold på
Løgumkloster Refugium 10. – 13.
juni 2016
Traditionen tro tilbyder Løgumkloster Refugium nogle spændende og afslappende feriedage med
foredrag, fællessang, udflugter og
hyggeligt samvær. Programmet
fremlægges i kirken og præstegården i løbet af foråret.
Har du lyst til at høre nærmere
om turen, så ring venligst til én af
de lokale turledere:
Lisbeth Bro, Skærbæk, tlf. 2929
4101
Astrid Rahbek, Taulov, tlf. 7556
3463 / 2976 1504

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!

Fælles gudstjeneste 2. pinsedag
mandag den 15. maj kl 10.30
Igen i år inviteres alle sogne i Fredericia Provsti til fælles gudstjeneste i det fri. Den reformerte og
den katolske menighed er også
med. Det foregår på Kastellet ved

Østerstrand i Fredericia. Musikken leveres af Fredericia Postorkester og provstiets kirkekor.
Efter gudstjenesten vil der være
mulighed for at købe sin frokost.

Fra et tidligere arrangement på Kastellet

8

Egeskov Kirke

Sket ved Egeskov kirke
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Egeskov Kirke

Kirkelige handlinger i Vejlby Sogn
Dåb

Dåb

Bisættelse/begravelse

Dato
Døbte
29.11.2015 Ellen Helena
Jakobsfeld
06.12.2015 Marius Seidelin
Thomsen
17.01.2016 Julia Søndergård
Thomsen
24.01.2016 Martin Nakharin
Kananan Martinson

Dato
Døbte
24.01.2016 Bjørn Lyngbye Ravn
Jensen
07.02.2016 Nohr Grann Ejlskov

Dato
Afdøde
05.01.2016 Knud Erik
Bruun-Agerholm
14.01.2016 Gerda Buhl
02.02.2016 Michael Elgaard
09.02.2016 Grethe Sørensen

Konfirmation den 5. maj 2016 i Egeskov Kirke
Nynne Juhl Bengtsson
Kongensstræde 55.1 Fredericia
Natasja Krems Sandø
Magnoliavænget 4, Egeskov
Maja Engholm Johansen
Forsythiavej 49 Fredericia
Kirstine Lolk Hansen
Skullebjerg allé 2 Fredericia
Nikoline Frederikke Bache
Ildtornevej 23 Fredericia
Sofie Victoria Juhl
Sofie Waltersdorph Klement
Skovbrynet 12 Fredericia
Naja Meyer Johansen
Snebærvænget 3 Fredericia
Amalie Cecilie Hyltoft Møller
Maiken Fisker Hansen
Bøgeskovvej 19 Fredericia
Cecilie Frank
Anna Bang- Pedersen
Skovbrynet 22 Fredericia
Sia Staal
Nøddevænget 4 Østerby

Hans N T Kristensen
Mathias Bech Madsen
Syrenvej 11 Fredericia
Kasper Guttenberg Møller
Clara F. Stegemejer
Højtoften 4 Bøgeskov
Martin W Frandsen
Skullebjerg Allé 45, Østerby
Freja A Laursen
Stenten 9 Fredericia
Anna Vilstrup Simmelsgaard
Trelde Næsvej 39 Trelde
Martin Nakharin Kananan Martinson
Forsythiavej 29 Egeskov
Simon Snediker Pedersen
Tuxens vej 7 Fredericia
Jakob Sydow Poulsen
Fårbækvejen 65 Fredericia
Theis G Petersen
Kristtjørnevej 21 Egeskov

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

Kirke- og
kulturmedarbejder ved
Egeskov Kirke
Til sommer går vores sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen på pension. Kirsten har
været tilknyttet Vejlby Sogn
igennem mange år og har i sit
virke blandet andet været ansvarlig for juniorkonfirmanderne, baby-salmesang og senest
fået formiddagscaféen i gang.
Med de bedste ønsker for fremtiden, vil vi gerne sige Kirsten
tak for en stor indsats på børnog ungeområdet, for kreativitet
og for engagement. Vi siger farvel til Kirsten i forbindelse med
strandgudstjeneste på Bøgeskov
Strand den 14. juni 2016.
Menighedsrådet arbejder i øjeblikket på udarbejdelse af opgavedefinition med henblik på
ansættelse af deltids kirke- og
kulturmedarbejder.

Menighedrådsvalg
Kunne du tænke dig at være med
til at præge og styrke det kirkelige
liv i Vejlby Sogn, så er muligheden
der, når der til efteråret sættes
et nyt hold ”menighedsrødder”.
Hvis du er interesseret og vil høre
mere, er du velkommen til at kontakte én fra det nuværende menighedsråd. I sommer-udgaven
et
af kirkebladet vil der være meget
smere information om menighedsrådet arbejdsopgaver, visioner mv.

Vejkirke 2016
Egeskov Kirke er igen i år åben
en
risom Vejkirke. Kirsten Bach-Kristensen og Finn Lundy inviterer til
ril
møde i præstegården den 12. april
op
kl. 14.00, hvor der over en kop
kaffe laves en kirkevagt-ordning..

Menighedsrådsmøder
Afholdes den 9/3, 20/4, 11/5 og
16/6 kl. 18.15 i præstegården.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
MARTS
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 06.
kl. 10.00
Søndag d. 13.
kl. 09.00
Søndag d. 20.
kl. 10.00
Torsdag d. 24.
kl. 19.00
Fredag d. 25.
kl. 10.00
Søndag d. 27.
kl. 10.00
Mandag d. 28.
kl. 16.00

Midfaste
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag/ De 7 læsninger med æggeløb
Skærtorsdag
Langfredag
Påskesøndag med kirkekaffe
2. Påskedag musikgudstjeneste

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

APRIL
Kollekt: KFUM-KFUK i Danmark
Søndag d. 03.
kl. 10.00
Søndag d. 10.
kl. 09.00
Søndag d. 17.
kl. 10.00
Fredag d. 22.
kl. 10.00
Søndag d. 24.
kl. 10.00

1. s.e. påske med kirkekaffe
2. s.e. påske
3. s.e. påske
Bededag
4. s.e. påske

Lise Rind
N.N
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

MAJ
5. s.e. påske
Kristi Himmelfartstorsdag Konfirmation
6. s.e. påske
Pinsedag med kirkekaffe
2. Pinsedag gudstjeneste på kastellet
Trinitatis
1. s.e. trin.

Lise Rind
Lise Rind
N:N
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

www.vesterkopi.dk

Kollekt: Kirkens Korshær
Søndag d. 01.
kl. 10.00
Torsdag d. 05.
kl. 10.00
Søndag d. 08
kl. 10.00
Søndag d. 15
kl. 10.00
Mandag d.16
kl, 10.30
Søndag d. 22.
kl. 10.00
Søndag d. 29.
kl. 19.00

