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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
Tlf. 2344 3853. email: egeskovkirke@mail.dk
Træffes bedst: kl. 9.00 -14.00 tirsdag og torsdag
Organist Svitlana Leonchuk
Tlf. 2275 5617 – svitlana@mail.dk
Kirkesanger Elisabeth Damkjær
Tlf. 7593 2927 / mobil 2077 2837
Sognehjælper Lone Hänel
Tlf. 4014 8004 - lonehaenel@gmail.com
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 1. november 2016.
Layout og tryk:
Vester Kopi.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Vejen...

Vejkirke
Igen i år har Egeskov
Kirke været en del
af ”Vejkirker og andre åbne kirker”. En
trofast stab af frivillige har sommeren igennem åbnet
kirkedøren for bl.a.
turister, som har

I Egeskov Kirke slutter vi kirkeåret
med ”Ordets Messe” den 20. november 2016 kl. 10.00.

væks

t

liv

Kirken på vej
”Kirken på vej” er et fælles projekt
for Fredericia Provsti, som inddrager alle provstiets sogne samt den
reformerte kirke i reformationsfejringen. Udover det historiske
afsæt i de 12 gudstjenester, der
her er planlagt fra september 2016
til december 2017, er det tanken,
at enhver af gudstjenesterne også
skal føre reformationens tanker
ind i nutiden. Alle indbydes til at
blive klogere på, hvor vi kommer
fra, men også på reformationens
anliggende: at vi på ny besinder os
på, hvad det er at være kirke. - Det
er tid til at gennemtænke reformationens betydning i NUTID.

Den fremtidige vej
Vær med til at præge sognets
fremtid - stil op til efterårets valg
til menighedsrådet !! Se information i kalenderen og på side 5

fremtid

valgt at lægge vejen forbi vores
fine gamle kirke. I fint vejr er en
stille stund måske tilbragt på bænken ved stendiget med udsigt over
Rands Fjord !

sogn

Vejen til kirken
Med etablering af fast belægning
fra parkeringspladsen og frem til
Egeskov Kirke er vejen henover
kirkegården blevet mere enkel.
Sådan helt bogstaveligt talt. Nu
kan man nå frem til kirken uden
at få sten i skoene – og ja, nogle gange kan det undre en, hvor
meget blot en lille sten kan drille.
Og sådan er det vel også i mange
af livets forhold. At små og i den
store sammenhæng ubetydelige
ting får megen plads i vore tanker.

kirke

”På alle dine veje”
På alle dine veje,
hvor sort det end ser ud,
gak rolig til dit leje,
og stol på Himlens Gud!
Han, som kan sky og vinde
og bølgen vise vej,
han vil en udvej finde
for dig, som glipper ej.
Med disse ord fra N.F.S. Grundtvigs salme nr. 38 i Den Danske
Salmebog håber vi, at mange vil
lægge vejen forbi Egeskov Kirke
og Egeskov Præstegård i forbindelse med gudstjenester, menighedsrådsvalg og efterårets arrangementer.
Menighedsrådet
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Egeskov Kirke

Lidt af hvert
Korarbejde ved Egeskov Kirke
Tirsdagssang starter d. 20.
september kl.16.30-17.30 i Egeskov Kirke og fortsætter i lige
uger. Vi synger nye salmer samt
sange fra Højskolesangbogen.
Alle er velkomne!
Julekor er for børn fra 1.-3. kl. og
starter den. 26. oktober på skolen efter timerne kl. ca.14.00. Vi
øver julesange og vil optræde 1.
søndag i advent den 27. november og søndag den 11. december
ved De 9 Læsninger i Egeskov
Kirke, begge gange kl.10.00.

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!

Babysalmesang
Vi starter et nyt hold torsdag
den 27. oktober kl. 10.30. Tilmelding og mere information
hos Lone Hänel.

FDF
FDF fejrer 40 års jubilæum og
indvielse af nyt kredshus lørdag
den. 17.september kl . 13-15
ved "Skovhytten", Bøgeskovvej 37E hvor FDF er vært for
en forfriskning.
Alle er velkomne.

Friluftsgudstjeneste
august 2016

Sognegåtur
v/Nebbegaard
juli 2016
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Kirkelige handlinger i Vejlby Sogn
Dåb
Dato

Døbte

08.05.2016 Oliver Theo
Frantsen Eckhold
05.06.2016 Peter Hartung
Jørgensen
05.06.2016 Norh Dalgaard Pløen
19.06.2016 Frederik Korgaard
Henriksen

Vielse/Velsignelser

Bisættelse/begravelse

Dato

Dato

Viede/Velsignede

18.06.2016 Rikke Rodenberg og
Jan Rodenberg

Afdøde

11.05.2016 Alis Kirstine Deleuran
31.05.2016 Jørgen Aksel Walsted
20.07.2016 Zenia Lindenborg
Sandbæk
02.08.2016 Lis Kølbæk
13.08.2016 Jørgen Stjernholm
19.08.2016 Verner Christoffer
Peter Lund

FRA MENIGHEDSRÅDET
Orienteringsmøde - valg
I forbindelse med det forestående menighedsrådsvalg den 8.
november 2016 indbyder det nuværende menighedsråd til orienteringsmøde den 13. september
2016 kl. 19.30 i Egeskov Præstegård. Aftenens program:
• Velkomst
• Menighedsrådets opgaver og
kompetence
• Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg
• Redegørelse for kommende opgaver
• Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget
• Afslutning
Undervejs serveres der kaffe, og
der vil – hvis de fremmødte ønsker dette – blive lejlighed til at
opstille én eller flere kandidatlister.
Der gøres opmærksom på, at hvis

der ved indleveringsfristens udløb
den 27. september kl. 19.00 kun er
indleveret én kandidatliste til valgbestyrelsen, bortfalder valghandlingen den 8. november.
Menighedsrådsvalg 2016
Valgbestyrelsen i Vejlby sogn bekendtgør herved, at kandidatlister
til menighedsrådsvalget den 8. november 2016 skal indleveres til:
Jørgen Aamand, Skullebjerg Allé 3,
7000 Fredericia eller:
Lone Hänel, Strandgårdsvej 3,
7000 Fredericia.
Aflevering må tidligst ske den 20.
september kl. 19.00 og senest 27.
september kl. 19.00.
Valget foretages i Egeskov Præstegård kl. 9.00 – 20.00 den. 8.
november 2016.
Der skal i alt vælges 6 personer til
menighedsrådet.
Kandidatlister kan kun indleveres
på de af Kirkeministeriets god-

kendte formularer. I disse findes
også regler for opstilling og indlevering af listerne. Formularer
kan afhentes hos formand for
valgbestyrelsen, Jørgen
Aamand, tlf. 7595 7005.
Ny sognehjælper
Menighedsrådet har pr. 1. august
ansat Lone Hänel som sognehjælper i en ny stilling, som både
omfatter arbejdet med børn og
unge, sognecafe for voksne og
meget mere. Derudover indeholder stillingen administrativt
arbejde. Vi byder Lone velkommen!
Jørgen Aamand
kontaktperson
Menighedsrådsmøder
Afholdes den 14/9, 12/10 og 16/11
kl. 18.15 i præstegården.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
SEPTEMBER
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d.04. kl. 10.00
Søndag d. 11. kl. 10.00
Søndag d. 18. kl. 10.00
Søndag d. 25. kl. 10.00

15. s. e. Trin
Lise Rind
16. s. e. Trin Høstgudstjeneste med kaffe i Laden
Lise Rind
17. s. e. Trin dåbsfri
Lise Rind
18. s. e.Trin Fyld Danmarks kirker
Susanne Rysgaard/Lise Rind

OKTOBER
Kollekt: Vejlby sogns menighedsarbejde
Søndag d. 02. kl. 10.00
19. s. e. Trin med kirkekaffe
Søndag d. 09. kl. 10.00
20. s. e. Trin
Søndag d. 16. kl. 09.00
21. s. e. Trin
Søndag d. 23. kl. 10.00
22. s. e. Trin
Søndag d. 30. kl. 14.00
23. s. e. Trin BUSK gudstjeneste

Lise Rind
Lise Rind
Ole Engberg
Lise Rind
Lise Rind

NOVEMBER
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

www.vesterkopi.dk

Kollekt: Danske Sømands - og udlandskirker
Søndag d. 06. kl. 10.00
Alle Helgens Dag (dåbsfri) med kirkekaffe
Søndag d. 13. kl. 10.00
25. s. e. Trin
Søndag d. 20. kl. 10.00
Sidste s. i Kirkeåret/Kirken på vej
Søndag d. 27. kl. 10.00
1. s. i Advent Familiegudstjeneste

