Egeskov Kirke
MARTS - APRIL - MAJ 2011

Der er konfirmation i Egeskov Kirke søndag den 8 maj kl. 10. Se side 4.

VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

36. ÅRGANG

2

Egeskov Kirke

KIRKELIG VEJVISER

Hvor henvender man sig?

Sognepræst Susanne Rysgaard
Egeskov Bygade 15, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 7744 – sry@km.dk

Fødsel: Anmeldelse til præsten senest 14 dage efter
barnets fødsel. Fødselsanmeldelse, dåbsattester og
evt. fælles ”omsorgs- og ansvarserklæring” medbringes.

Træffes bedst
Tirsdag – fredag kl. 11.30 – 12.30
Torsdag tillige kl. 16.00 – 17.30
eller efter aftale
Graver Hans Kr. Esbensen
Nøddevænget 9, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7232 – egeskovkirke@mail.dk
Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen
Rørkærsvej 125, 8722 Hedensted
Tlf. 2330 7233 - kaab@hafnet.dk
Organist Svitlana Leonchuk
Prinsessegade 39, 2. sal, lejl. 9, 7000 Fredericia
Tlf. 7593 5617 – svitlana@mail.dk
Kirkesanger Kristian Jensen
Vendersgade 12, 1, 7000 Fredericia
Tlf: 2480 2653 - tenoren@live.dk
Kirkesanger Bent Oxbøll
Vibevej 9, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 7219
Menighedsrådsformand René Villefrance
Rødtjørnevej 13, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 5052
Kirkeværge Michael Bo Larsen
Luthersvej 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 1864
Kasserer Finn Lundy
Koglevænget 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7729

Dåb: Træf aftale med præsten om dåbssøndag og
tidspunkt for samtale. Forældrenes dåbsattester
samt evt. vielsesattest medbringes.
Bryllup: Henvendelse på borgmesterkontoret for
udstedelse af prøvelsesattest, medbring dåbsattester.
Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres hos
præsten, med hvem dato for brylluppet, m.v. aftales.
Begravelse: Man aftaler med præsten tidspunkt m.v.
for begravelsen. Bedemanden kan evt. sørge for de
nødvendige papirer. Derefter henvender man sig til
graveren angående gravsted.
Kirkebil: Man bestiller kørsel ved senest dagen før
at ringe til: Vognmand Skov Larsen
Tlf: 7595 7007

Vejlby Sogns kirkeblad
Udgives af menighedsrådet og redigeres af
sognepræsten
Layout og tryk:
Vesterkopi A/S - Fredericia afd.
Stof til næste nummer skal være
redaktionen i hænde senest 3. maj.
Bladet uddeles af uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskov-kirke.dk
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Livet om at gøre
Først når vi erkender, at vi skal dø, bliver vi i stand til at leve.
For nogle år siden blev der i fjernsynet vist et dokumentarprogram,
hvor en ung amerikaner kom slemt
til skade under en bjergbestigning i
Himalaya. De yderste led på begge hans fødder måtte bortopereres p.g.a. forfrysninger. Men den
unge mand mistede også en ven.
En nær ven, som han var nødt til
at forlade i bjergene, hvis de ikke
begge skulle omkomme.
Da han kom hjem igen – og efter
en lang sygeperiode igen kunne
gå på fødderne, havde han imidlertid ganske mistet lysten til at
leve. Oplevelserne i Himalayas
barske natur og billedet af vennen, som han efterlod i bjergene,
blev siddende på nethinden og lod
ham ikke i fred. Han måtte vende
tilbage til det samme sted. Og til
trods for at han nu var handicappet, tog han ansvaret for en ny
ekspedition til Himalayas bjerge.
Overvandt sig selv og opsøgte det
sted, hvor hans ven døde.
Og langt ude i ødemarken, med
den storslåede natur omkring sig,
kunne han forlige sig med vennens død og forsone sig med det
faktum, at han også selv engang
skulle dø. Netop den erkendelse
gav ham igen lysten til at leve og

modet til at tage opgaver og ansvar på sig. – Det var i den forbindelse, han sagde: ”Først når vi
erkender, at vi skal dø, bliver vi i
stand til at leve”.
I Lukas-evangliets kapitel 7 læser
vi om en mor, der har mistet sin
eneste søn. Alt håb synes ude. Vi
læser om, hvordan en skare sørgende mennesker bærer den døde

unge mand ud af byen. Men på
vejen ud af byen bliver de mødt af
en anden gruppe mennesker med
Jesus i spidsen. Det er Livet og
døden, der møder hinanden.
Mennesker har altid gjort den erfaring, at vi må skilles fra dem, vi
holder af. Men i kristendommen
peges der på et håb og på den tro,
at Livet og Kærligheden er stærkere end døden. At Guds Søn også

formår at give os troen og håbet
og kærligheden tilbage dér, hvor
vi måske er ramt af fortvivlelse og
håbløshed – af ’den lille død’ eller
’døden i levende live’– dér taler
Han det alt sammen midt imod.
Taler sit livgivende Ord til os.
Det fortælles om Storm P., at
han engang på en vandring på en
kirkegård så graveren hvile sig ved
kanten af en grav. Storm P. sagde
da til ham: ”Nå, vi har nok fået
lov at være lidt oppe i dag”. Det
barokke i den situation er imidlertid, at vi alle sammen har fået
lov at være oppe. Spørgsmålet er
så, om vi vil være oppe.
Først når vi erkender, at vi skal dø,
bliver vi i stand til at leve. Den erfaring gjorde den unge bjergbestiger. Det er noget af det samme,
der forkyndes i kristendommen,
og allerstærkest forkyndes det
i Påskens budskab: at midt i den
død, som vi erfarer, ”den lille eller
den store”, dér taler Gud det alt
sammen midt imod og lader livet
spire på ny.
Så lad os da i taknemlighed stå op
til hver ny dag! Glædelig Påske!
Susanne Rysgaard
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Søndag den 8. maj konfirmeres i Egeskov Kirke:
Alexander Juhl Ramstedt,
Egeskov Bygade 43, Egeskov.

Mathias Aaris Vesthede,
Trelde Næsvej 59, Trelde.

Andreas Lyager Hansen,
Vejlbyvej 55, Vejlby.

Mathias Hänel,
Strandgårdsvej 3, Trelde.

Annabell Ardahl Heldbjerg,
Nøddevænget 2, Østerby.

Sarah Nørgaard Augustini,
Stenten 53, Bøgeskov.

Camilla Holm Hansen,
Oldenvænget 1, Østerby.

Sarah Keil Mygind,
Koglevænget 5, Østerby.

Camilla Patuel Rasmussen,
Ligustervænget 4, Egeskov.

Sissel Maria Sørensen,
Oldevænget 4, Østerby.

Clara Helene Diechmann Jensen,

Stinne Rachita Poulsen,
Forsythiavej 30, Egeskov.

Ditte Hessellund Vestergaard,
Trelde Næsvej 61, Trelde.

Søren Skovlyst Madsen,
Forsythiavej 31, Egeskov.

Egeskov Bygade 3, Egeskov.

Frederikke Pors Fischer Borch,
Hvidtjørnevej 23, Egeskov.
Helene Nylander Thomsen Kristensen,
Trelde Næsvej 8, Trelde.
Kenneth Bakkestrøm Kejlstrøm,
Stenten 39, Bøgeskov.
Lærke Graversen,
Trelde Næsvej 101, Trelde Sande.
Marcus Sandahl Ryser,
Stenten 1, Bøgeskov.

Konfirmationer i Egeskov Kirke
År 2012: Den 4. maj
År 2013: Den 9. maj

År 2014: Den 4. maj
År 2015: Den 1. maj
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Du kan endnu nå at melde dig som indsamler
Søndag den 13. marts er der husstandsindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælps arbejde:
Sultens onde cirkel kan brydes.
Indsamlerne kommer rundt fra kl. godt 11 og hen over middag – tag godt imod dem.
Ny indsamlingsleder
Gennem en række år har Jette
Ammentorp fra Østerby forestået indsamlingen med bl.a.
tilrettelæggelse af ruter og aftaler
med indsamlerne samt kontakten
til Folkekirkens Nødhjælp. Jette
har imidlertid fået nye opgaver og
udfordringer i f. med sit arbejde
og har derfor ønsket en afløser på
posten som indsamlingsleder. Der
skal lyde en stor tak til Jette for
den flotte indsats gennem årene!
Samtidig har vi været så heldige,
at Hanne Ladegaard Jensen fra
Trelde har sagt ”ja” til at overtage
hvervet efter Jette. Hanne har
mange kontakter, bl.a. i foreningslivet her i sognet - og har også i
flere år været med blandt indsam-

tioner til at arbejde sammen om
det fælles mål: at samle så mange
penge ind til verdens fattige som
muligt. Det er en rigtig god oplevelse
også for unge mennesker og børn
– for de ser, at det nytter at løfte i
flok”.
Du kan endnu nå at melde
dig som indsamler til
den 13. marts, så ring til

Jette Ammentorp overdrager hvervet
som indsamlingsleder til
Hanne Ladegaard Jensen

lerne. Om sogneindsamlingen siger Hanne, at ”sogneindsamlingen
er en god mulighed for alle genera-

Folkekirkens Nødhjælp
Den 13. marts sender mere end 1.250 sogne 23.000 frivillige indsamlere på gaden ved den årlige Sogneindsamling. Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt
verdens fattigste.
Fisken i Folkekirkens Nødhjælps logo symboliserer mad til verden.
Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp
siden 1922.

Hanne Ladegaard Jensen,
tlf.: 7595 7033
(mail:’hanne.lj@mail.dk’)
- eller Susanne Rysgaard,
tlf.: 7595 7744
(mail: ’sry@km.dk’).
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FRA MENIGHEDSRÅDET

Tilbageblik på året, der gik
Så er der gået endnu et år med menighedsrådsarbejde. Som tiden da
går. Ved årets begyndelse havde
jeg nogle idéer og tanker om, hvordan vi i år kunne præge kirkens
arbejde og involvere menigheden,
prøve ved nogle anderledes tiltag
at få de yngre familier til at deltage og få interesse for de mange
forskellige arrangementer, der tilbydes i vores kirke og i konfirmandstuens lokaler. Det lykkes
ikke helt. ”Hvorfor nu ikke det?”
Menighedsrådet som
arbejdsgiver
Det er jo et frivilligt job at være i
menighedsråd, så der skal bruges
timer ved siden af den daglige arbejdsdag, men vi har et godt arbejdende menighedsråd og et dejligt
fast personale, så vi har fået en
del sager igennem, men der går
meget tid med det.
Som arbejdsgiver i moderne tider
er der mange administrative opgaver, der skal løses. Det har der
også været i år.		
Graveren fik ny overenskomst,
og nye arbejdstider skulle lægges i
planer. Der skal holdes medarbejdersamtaler og lønforhandlinger,
orienteringer og planlægninger,
opgaver skal drøftes.
Vi har holdt kirkesyn med provsten,

tårntaget og gulvet skal udskiftes,
så nationalmuseet og stiftets konsulenter skal kontaktes, der skal
drøftes løsningsmuligheder.
Vi har nogle syge kastanjetræer
og nogle forhække på kirkegården,
som vi gerne vil have væk, så det
skal vi også have drøftet med konsulenterne.
Mellemgangen ved konfirmandstuen skal have nye vinduer, så
tegninger fra arkitekten skal godkendes.
Budgetter og regnskab skal gennemgås, for at sikre, at vi er på
rette kurs. Der skal også tænkes
nogle år frem: er der noget, der
skal sættes penge af til?
Det var bare lidt af de daglige ting,
der skal til, for at kirken og arbejdet kan fungere.

Gudstjenester
og arrangementer
Vi har heldigvis også haft tid til at
lave mange gode arrangementer,
takket være mange frivillige, der
laver et godt stykke arbejde, så
det er værd at holde et godt øje
med aktivitetskalenderen her i
bladet eller på vores hjemmeside,
lad mig blot nævne musikgudstjenester, litteraturaftener, spaghettigudstjeneste, sognemøder,
filmaftner, koncerter, og meget
mere.
Der siges tit: ”Kirkerne står tomme.” Det kan man ikke sige om
Egeskov kirke, der er mange både
til gudstjenesterne og de arrangementer, der udgår fra kirken, og
det vil vi arbejde for at bevare.
Jeg vil huske 2010 som et år med
mange opgaver, en god arbejdsindsats fra hele personalet og rådets
medlemmer samt de mange frivillige hjælpere.
Jeg ser frem til år 2011 som endnu
et godt år med nye udfordringer
og godt samarbejde.
Godt nytår!

Minikonfirmander

Renè Villefrance
Formand
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Menighedsplejen
Da der igen i år ikke er indgået
ansøgninger om julehjælp, har
vi som tidligere valgt at give
2.000 kr. til Kirkens Korshærs
arbejde, Værestedet, i Fredericia.

Midlerne til menighedsplejen
opspares ved bidrag til kaffen
ved vore sognemøder samt
bonus ved køb i Brugsen,
Menighedsplejen
Finn Lundy

Bagagerumssalg
Søndag den 29. maj
Efter gudstjenesten den 29.
maj afholder menighedsrådet
bagagerumssalg fra kl. 11.15 –
14.00.
FDF sælger pølser m.m.
Stadepladserne koster 50 kr.
for voksne og 25 kr. for børn.

Pladserne kan bestilles hos
Helle Føns, tlf. 6169 8162 eller
Finn Lundy, tlf. 2571 7729.
Overskuddet går til Folkekirkens Nødhjælp.
Aktivitetsudvalget

Sogneudflugt
Søndag den 26. juni
Sogneudflugten er i år fastsat
til søndag, den 26. juni.
Turen er endnu ikke tilrettelagt i detaljer, men vi starter med gudstjeneste enten i
Egeskov eller i en anden kirke

i forbindelse med turen.
Nærmere herom i næste
nummer af kirkebladet, men
reserver allerede nu dagen.
Aktivitetsudvalget
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Forårskoncert i Egeskov Kirke
Tre af Fredericia provstis organister, Birgitte Krogsgaard Madsen,
Erritsø, Dorthe Gade Lietzen, Taulov, og Svitlana Leonchuk, Egeskov, giver tirsdag d. 1. marts koncert i Egeskov Kirke kl. 19.30.

Vejkirke – Åben kirke
Vagtfordeling for sommeren 2011
Menighedsrådet har igen i år
besluttet, at vores kirke er med
i den nye Vejkirkebrochure for
2011.
Vi indleder, sommerens ’Åben
kirke’ med musikgudstjeneste
søndag, den 15. maj kl. 19.30.
Der er besluttet, at kirken, ud over
at være åben i arbejdstiden, også
er åben lørdag/søndag fra den
14. maj til og med den 18. september 2011.
Vi skal, som tidligere år, have
fordelt vagterne, så kirken kan
være åben lørdag/søndag fra kl.
11.00 til 17.00.
Vi har et rigtig godt hold kirkevagter, der i flere år har taget sig
af at åbne og lukke kirken lørdag/
søndag. Men vi kan godt være
flere om at løse opgaven, så alle

er velkomne til at deltage i mødet
tirsdag den 3. maj kl. 14.00 i
konfirmandstuen, hvor vi over en
kop kaffe fordeler vagterne for
den kommende sommer.
Og så skal vi se på, hvor sommerens udflugt for kirkevagter og
bladuddelere skal gå hen, så her er
gode forslag velkomne.
Er der spørgsmål til Vejkirkeordningen er man velkommen til at
ringe til enten Else eller Bent:
Else Askholm Madsen
Tlf. nr. 75 95 74 56			
Bent Oxbøll
Tlf. Nr. 75 95 72 19

Aftenen vil byde på musik af
blandt andet Brahms, Chopin og
Carl Nielsen - for klarinet, obo,
klaver og orgel.
Tirsdag den 1. marts kl. 19.30.
Gratis entré.

Korsang
for voksne i
Kirkens
Tårnrum
Hver anden tirsdag
kl. 16.30-17.30
ved organist
Svitlana Leonchuk.
Næste gang:
tirsdag den 8. marts.
Alle, som har lyst til at
synge, er velkomne.
Ring til Svitlana
og hør nærmere:
7593 5617 / 2275 5617

Marts - maj 2011
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Vandring på voldene i Fredericia med læsning
fra Bibelen
Den 27. maj indbyder Bibelselskabets stiftsudvalg i Haderslev Stift
for sjette gang til Bibelvandring.
Efter at have vandret ved Skamlingsbanken, Varnæs Hoved, Vejle
Ådal, Als Nørreskov og langs Haderslev Dam har vi denne gang
planlagt en byvandring i Fredericia. Og netop ”Byen” er tema for
de udvalgte læsninger fra Bibelen,
som vi lytter til undervejs.

FDF info sæsonen 2010/11
Kredshus:
Kredsleder:
		
Formand:

”Skovhytten” Bøgeskovvej 37d, 7000 Fredericia
Michael Bo Larsen, Luthersvej 11, 7000 Fredericia
75911864 mbl@FDF.dk
Kim Sørensen, Stenten 31, 7000 Fredericia 75934396

Mødetider:
puslinge og tumlinge (0.- 2. kl)
				
mandag kl. 16.30-18.00
pilte (3-4. kl)		

onsdag kl. 16.30-18.00

væbnere (5-6. kl)		
seniorvæbnere (7-8. kl)

mandag kl. 18.30-20.45

seniorer (9. kl - )		

søndage kl. 19.00-21.00

Man er velkommen til at være med på prøve ved 4-5 møder og få mulighed
for at opleve hvad FDF kan tilbyde.

Oplev et tidligt udtryk for religionsfrihed i Danmark ved
vandring i Fredericia
I denne gamle fristad bag beskyttende volde og fæstningsanlæg
finder vi levende vidnesbyrd om
den naturlige sammenhæng mellem dagligliv og religiøs forankring.
Det samme understreger vi ved at
tage Bibelen ned fra reolen og ud
i det offentlige rum.
På en ledet tur af ca. to timers
varighed går vi fra Den Reformerte Kirke, forbi Trinitatis Kirke, den
jødiske kirkegård, den katolske
kirke, Sct. Knuds Kirke og tilbage
til Den reformerte Kirke.
Vandringen foregår fredag den
27. maj kl. 16.30 med start ved
Den Reformerte Kirke i Fredericia, Dronningensgade 87, 7000
Fredericia. Der kan vælges mellem flere ruter på mellem 3 og 6
km. Undervejs er der mulighed for
at købe en pølse og en kop kaffe.
Yderligere oplysninger fås hos
sognepræst Povl Callesen, Varnæs, tlf. 74680128, pca@km.dk
Se også www.haderslevstift.dk
Bibelselskabets stiftsudvalg
i Haderslev Stift
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GUDSTJENESTER
MARTS

		 6. marts
			13. marts

kl. 10.00
kl. 10.00

– Fastelavn
– 1.s. i fasten

– Matt. 3,13-17
– Matt. 4,1-11

Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard

20. marts
27. marts
		

kl. 10.00
kl. 10.00

– 2. s. i fasten
– 3. s. i fasten

– Matt. 15,21-28
– Luk. 11,14-28

Kresten Christensen
Kresten Christensen

Husstandsindsamling: Folkekirkens Nødhjælp

APRIL

		 3. april
kl. 10.00
– Midfaste
– Joh. 6,1-15
Susanne Rysgaard
			10. april
kl. 10.00
– Mariæ bebudelse – Luk. 1,26-38
Susanne Rysgaard &
		Familiegudstjeneste - Mini-konfirmanderne medvirker. - Efterflg. arrangement i Konfirmandstuen Kirsten Bach-Kristensen
		17. april
kl. 10.00
– Palmesøndag
– Matt. 21,1-9
Kresten Christensen
		21. april
kl. 16.00
– Skærtorsdag
– Matt. 26,17-30
Susanne Rysgaard
			22. april
kl. 10.00
– Langfredag
– Liturgisk
Susanne Rysgaard
		24. april
kl. 10.00
– Påskedag
– Mark.16,1-8
Susanne Rysgaard
Indsamling: KFUK og KFUM

25. april

			 1. maj

			 8. maj
		 15. maj

		Musikgudstjeneste

kl. 10.00

– Anden Påskedag – Joh. 20,1-18

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 19.30

– 1. s. e. påske
– Joh. 20,19-31
– 2. s. e. påske
Konfirmation
– 3. s. e. påske 		

MAJ

20. maj
kl. 10.00
– Bededag
– Matt. 3,1-10
22. maj
kl. 10.00
– 4. s. e. påske
– Joh. 16,5-15
29. maj
kl. 10.00
– 5. s. e. påske
– Joh. 16,23b-28
		Familiegudstjeneste – FDF medvirker. Bagagerumssalg på Kirkens Parkeringsplads

Susanne Rysgaard
Kresten Christensen
Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard
Kresten Christensen
Susanne Rysgaard
Susanne Rysgaard

JUNI

		 2. juni
		 5. juni
		12. juni

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

– Kristi Himmelfarts Dag – Mark. 16,14-20 Susanne Rysgaard
– 6. s. e. påske
– Joh. 15,26-16,4
Susanne Rysgaard
– Pinsedag
– Joh. 14,22-31
Susanne Rysgaard

		13. juni

kl. 10.30

– Anden Pinsedag

Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp

Sognepræstens fravær
Sognerejse til Israel: 21. – 28. marts – og ferie: den 26. april – 1. maj
Embedet passes i begge perioder af sognepræst Hans Kurt Debel-Hansen, Gårslev, tlf: 7586 1038.

www.vesterkopi.dk - Fredericia afd.

Friluftsgudtjenesten på kastellet. Fælles for hele Fredericia Provsti.

