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37. ÅRGANG

Modne rønnebær bag dybgrønne grene
rødt titter frem.
Går igennem skoven ganske alene
nu må jeg hjem!
Gyldne farver og sensommerbrise
fylder hjertet med vemodig musik
-går og nynner en sensommervise
fjernt fra byens larmende trafik.
Kirsten D. Jørgensen og Finn Jørgensen
Sensommerstemning ved Rands fjord
Foto: Kresten Christensen
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Egeskov Kirke

KIRKELIG VEJVISER

Hvor henvender man sig?

Sognepræst - Lise Rind
Egeskov Bygade 15
7000 Fredericia
TLF. 7595 7744 - liri@km.dk

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

Graver Hans Kr. Esbensen (pt. sygemeldt)

Dåb: Træf aftale med præsten om dåbssøndag og
tidspunkt for samtale. Forældrenes dåbsattester
samt evt. vielsesattest, navn og adresse på faddere
medbringes.

Graverkontoret
Tlf. 7595 7232 – egeskovkirke@mail.dk
Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen
Tlf. 2330 7233 - kaab@hafnet.dk
Organist Svitlana Leonchuk
Tlf. 7593 5617 – svitlana@mail.dk
Kirkesanger Elisabeth Damkjær
Tlf: 7593 2927 / mobil 20772837
Menighedsrådsformand Finn Lundy
Koglevænget 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7729 – finn@lundy.dk
Kirkeværge Michael Bo Larsen
Tlf. 7595 1864

Bryllup: Henvendelse på borgerservice for udstedelse
af prøvelsesattest, medbring dåbsattester. Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres hos præsten, med
hvem dato for brylluppet, m.v. aftales.
Begravelse: Man aftaler tidspunkt m.v. for begravelsen med præsten. Bedemanden kan evt. sørge
for de nødvendige papirer. Derefter henvender
man sig til graveren angående gravsted.
Kirkebil
Både til gudstjenester og møder! Man bestiller
kørsel ved at ringe til: Vognmand Skov Larsen
tlf. 7595 7007 senest dagen før.

Kasserer Hanne Ladegaard Jensen
Tlf. 7595 7033

Vejlby Sogns kirkeblad
Udgives af menighedsrådet og redigeres af
sognepræsten

Du som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os , som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde

Layout og tryk:
Vester Kopi.
Stof til næste nummer skal være
redaktionen i hænde senest 26. oktober.

Hans Anker Jørgensen

Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk

Bladet uddeles af et uddelerlaug.
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Evigheds bevægelse som et håb i livet
”Fra evighed til evighed”, er
slutningen på mange kollekter i
søndagens gudstjeneste. Evighedsaspektet er en del i vores tro
og i kirkens ritualer. Evighedstanken er det som giver os håbet og
modet til livet, når vi står foran
en stor udfordring eller i en stor
smerte. Det kan være, når vi står
med et lille barn i dåben og føler
os små overfor, hvad livet bringer
dette barn. Når vi står foran alteret
og sige ja til at leve med en anden til
døden os skiller. Det samme ved begravelsen, når vi føler os små i vores
sorg og smerte af tabet over en del
af vores liv og den vi har kær.
Der hvor livet begynder og der
hvor livet slutter, bliver vi mindet
om evigheden. Der er begyndt –
eksister her og nu og i fremtiden.
Gud har eksisteret i al tid, fra evighed til evighed. Og vi hører med i
den evighed. Dette sker når vi siger
ja til troen på Gud, fordi vi i dette,
ja, kommer ind i trosfællesskabet,
som har eksisteret i over 2000 år.
Ligesom der dengang, var de, som
troede – tror vi nu - og i fremtiden
vil andre tro. På denne måde kommer vi til at være en del af andres
tro, og vores tro vil fortsætte i en
evighed gennem andres tro i fremtiden. Derfor kan man sige at troen
bevæger sig – den kan ikke stoppes
– den bevæger sig i al evighed.

Dette virker modsat naturens
gang, hvor alt først spirer frem –
lever og til sidst dør. Men alligevel
dør ingenting i naturen uden at
sætte sine spor til en fortsættelse.
Blomsterne sætter sine frø til næste forår og egetræet sine agern,
og kornet der igen kan sås og give
mad til mennesker og dyr.
I høsten bliver vi netop mindet om
skabelsen af jorden og det er derpå – vi bliver mindet om, at Gud
skabte jorden og gav os mennesker ansvaret for naturen og dyrene. Når vi står og beundrer de

smukke blomster eller når vi spiser
de saftige æbler, som naturen har
givet og som vi har høstet, gør vi
det samme som nogle har gjort for
tusinde år siden. Igen bliver vi en
del af en tid som bevæger sig fra
dengang til nu og frem efter, ”fra
evighed til evighed”!
Evigheden forsætter i Vejlby
sogn, og vi tager hul på efterårets
arrangementer og gudstjenester.
Vi glæder os til at se jer, og med
jer blive en del af historiens evighedssus!
Lise Rind
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Konfirmation i Egeskov Kirke

Foto: Anja Gejpel Photography, Bøgeskov

Nu begynder tiden for den nye
klasse af spændte konfirmander. Vi
begynder med informationsmøde/
indskrivningsmøde i sognegården
den 21. august kl. 19.00 både for
konfirmander og forældre, her vil
uddeles aktivitetskalender og jeg vil
fortælle lidt om årets forløb og hvad
konfirmation er.
Konfirmanderne begynder undervisningen tirsdag den 4.september kl. 08.00. Der vil lige efter
skoleopstart komme et brev og
invitation til informationsmøde/
indskrivning.
Lise Rind

Konfirmationer i
Egeskov Kirke
År 2013: Den 9. maj
År 2014: Den 4. maj
År 2015: Den 1. maj

August - September - Oktober - November 2012
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Sommerkoncert i Egeskov kirke

Sogneudflugt

Torsdag d. 23. august kl. 19.30
Ved Jutlandia Saxophone Quartet:
Ved koncerten i Egeskov kirke
spiller kvartetten bl.a. værker af
Edward Grieg og Claude Pascal.
Jutlandia Saxophone Quartet er:
Henriette Jensen (sopransaxo-

D. 26. aug. går sogneudflugten i år
til Hjerting kirke, hvor vi deltager
i gudstjenesten kl. 10.00. Efter
gudstjenesten er der rundvisning i
kirken. Kirken er indviet i 1992 og
udsmykket af bl.a. Robert Jacobsen. Vi spiser vores medbragte
mad i Kirkens sognelokaler.
Efterfølgende besøger vi Esbjergevangeliet på University College Syddanmark. Det er et stort
maleri på ca. 140 m2, der fortolker Bibelen i billeder og tekst i et
moderne sprog. Billedet er udført
af Erik Hagens. Rundvisning ved
Flemming Rendbo.
Vi afslutter med kaffe på Hjerting
Badehotel, der ligger helt ned til
stranden ved Ho Bugt.
Der er afgang fra præstegården
kl. 08.00 og hjemkomst ca. 17.30.
Prisen er kr. 125,00 og tilmelding
til Finn Lundy 75957729 mobil
25717729, finn@lundy.dk eller
Lise Rind 7595 7744, liri@km.dk.

fon), Claus Olesen (altsaxofon),
Michael H. Lund
(tenorsaxofon)
og Kasper Hemmer Pihl (barytonsaxofon).

Kirkehøjskolens program
Vi er Guds hus og kirke nu
- Om folkekirkens nutid og fremtid
Kirkehøjskolen i Fredericia Provsti
- vinteren 2012-2013
Onsdag den 10. oktober kl. 10.15
Ulla Morre Bidstrup, lektor, ph.d.,
Århus: Så gør vi sådan når til kirke
vi gå...
Onsdag den 10. oktober kl. 13.00
Søren Ulrik Thomsen, digter, København: Forsvar for gudstjenesten
Onsdag den 14. november kl.
8.30 – 17.00
Udflugt til Løgumkloster, rundvisning, frokost, kunst, kaffe og
foredrag:
Marianne Christiansen, sognepræst, Løgumkloster:Lille folkekirke – hvad nu?
Onsdag den 16. januar kl. 10.15
Sørine Gotfredsen, sognepræst
og forfatter, København:
Folkekirke uden selvværd
Onsdag den 16. januar kl. 13.00
Erik Sommer, komponist, musik-

pædagog, Nr. Nissum:
Den, der synger, er aldrig alene!
Onsdag den 20. februar kl. 10.15
Niels Henrik Arendt, biskop, Haderslev:
Er folkekirken egentlig så vigtig?
Onsdag den 20. februar kl. 13.00
Film: Om guder og mænd
Introduktion ved sognepræst Susanne Knudstorp, Lyng.
Praktiske oplysninger
Alle foredrag finder sted i Christianshus ved Christianskirken.
Priser
En hel dag/ 2 foredrag: 80 kr. Enkelt
foredrag: 50 kr. Frokost: 80 kr.
Tilmelding til frokost senest mandag forud for hvert møde til provstikontoret på man@km.dk eller
76 20 65 22 kl. 9 – 15
Se nærmere i programmerne,
der bliver lagt frem i kirker og
sognegårde midt i august!
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FRA MENIGHEDSRÅDET
Menighedsmøde
Der afholdes menighedsmøde i
konfirmandstuen d.19. august
2012 kl. 11.00 umiddelbart efter
gudstjenesten.
Her vil blive orienteret om det
forløbne års virksomhed og fremtiden. Regnskab 2011 og budget
2013 vil blive fremlagt.
Mødet forventes afsluttet kl.
14.00
Der vil blive serveret en sandwich
undervejs.
Af hensyn til traktementet vil vi
gerne have tilmelding, Finn Lundy
7595 7729 – finn@lundy.dk
(Der vil være en informationstand
på ”Sommesjov i Bøgeskov” lørdag)
Menighedsrådet
Valg til menighedsrådet
Valgbestyrelsen i Vejlby sogn bekendtgør herved, at kandidatlister
til menighedsrådsvalget den 13.
november 2012 skal indleveres til:
Jørgen Aamand, Skullebjerg Allé
3, 7000 Fredericia eller Sonja Rosendahl, Syrenvej 18, 7000 Fredericia.
Aflevering må tidligst ske den 25.
september kl. 19.00 og senest 2.
oktober kl. 19.00.
Valget foretages i konfirmandstuen i Egeskov Præstegaard kl. 9.00
– 20.00 d. 13. november.
Der skal i alt vælges 6 personer til

menighedsrådet.
Kandidatlister kan kun indleveres
på de af Kirkeministeriets godkendte formularer. I disse findes
også regler for opstilling og indlevering af listerne. Formularer kan
afhentes hos formand for valgbestyrelsen, Jørgen Aamand, 7595
7005.
Menighedsrådsvalget 2012
I forbindelse med det forestående
valg 13. november 2012 indbyder
det nuværende menighedsråd til
orienteringsmøde 18. september
2012 kl. 19.30 i konfirmandstuen,
Egeskov Præstegård.
Aftenens program vil forløbe således:
• 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 ud-

løb den 2. oktober kl. 19.00 kun
er indleveret én kandidatliste til
valgbestyrelsen, bortfalder valghandlingen den 13. november.
Menighedsrådet vil deltage på
”Sommersjov i Bøgeskov” med
en informationsstand omkring
menighedsrådets arbejde, budget, regnskab og valg. Endvidere
holdes menighedsmødet (orienteringsmøde) umiddelbart efter
gudstjenesten 19. august i konfirmandstuen.
Menighedsplejen
Vi har siden 2006 haft en menighedspleje, der kunne støtte
sognets beboere, som var i nød,
med julehjælp. Anmodning om
julehjælp sendes til sognepræsten
senest den 7. december (husk,
navn adresse, telefonnummer og
evt. email adresse) I er også velkommen til at kontakte præsten
telefonisk. Svar på anmodning
er 10. december 2012. Såfremt
der ingen ansøgere er, bliver pengene fra indsamlingerne doneret
til Varmestuen, Kirkens korshær,
Fredericia.
Finn Lundy

August - September - Oktober - November 2012
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FRA MENIGHEDSRÅDET
Egeskov Kirkes hjemmeside
Som fortalt tidligere, fik kirken i
foråret 2011 en ny hjemmeside.
Man finder den på adressen:
www.egeskovkirke.dk
Den gamle hjemmeside er nu lukket, og hvis man prøver at åbne
den, bliver man automatisk viderestillet til den nye hjemmeside.
Denne viderestilling abonnerer vi
på i et år, hvor efter den ophører.
Så husk ”Væk med bindestregen”!
Jørgen Aamand
Vejkirke-Åben kirke
Sommerens udflugt, for kirkevagter og bladuddelere, går i år til Fyn
- til Horne rundkirke og blomsterhaven Strandlyst.
Er der spørgsmål til Vejkirkeordningen er man velkommen til at
ringe til enten Else eller Bent.
Else Askholm Madsen,
tlf. 75957456
Bent Oxbøl, tlf. 75957219
Egeskov kirketårn
I foråret var kirkens tårn omkranset af et stillads, for at tårnet
kunne repareres. Taget er blevet
fornyet, og et større stykke af
tårnmuren er udskiftet.
At lægge et nyt på tag på kirkens
tårn er ingen nem sag. Tårnet er
bygget dengang da der kun fandtes øjemål, så hele tårnet er målt

op, således håndværkerne kan
tage højde for de skævheder der
er. For håndværkerne har der
også været anderledes arbejdsrutiner, for eksempel skulle lægterne
sømmes fast, og hvor man i dag
ville anvende et undertag, skal
tagstenene understryges, med en
hydraulisk mørtel, så taget kan
”arbejde” i takt med vind og vejr.
Igennem flere år, har tårnets sydvestlige hjørne haft store fugtskader, som specielt i vinterperioden
har givet problemer med frostsprængte sten og afskalninger.
Gennem årene er skaderne blevet
udbedret nødtørftigt: Så da der
skulle stillads til for at skifte tag,
blev over 1m2 af muren fornyet,
og et par mindre skader blev observeret og repareret.

Tidligere var tårnets lagt med
”munken og nonnen” teglsten,
som ikke er en standard tagsten,
derfor valgte menighedsrådet
at få lagt traditionel vingetegl på
tårnet.
Der skal lyde en tak til håndværkerne for deres arbejdsindsats og hensyntagen, når de har været nødt til
at indstille arbejdet imens der har
været kirkelige handlinger.
Michael Bo Larsen

FDF Fredericia Vejlby
Mødetider i sæsonen 2012/2013
Puslinge (0.klasse)
Tumlinge (1-2.klasse)
Pilte (3-4.klasse)
Væbnere (5-6.klasse)
Seniorvæbnere (7-8.klasse)
Seniorer (9.kl <)
Mødelokaler:
Kredsledelse:

mandage kl 16,30-18,00
torsdage kl 16,30-18,00
mandage kl 19,00-21,00

”Skovhytten” Bøgeskovvej 37D
Formand: Kim Sørensen
Tine Ankersen Strøm
Heidi Bager
Mads Kondrup Hansen

2818 8105
6127 6886
2890 3241
4023 3727

Besøg os på: FDF.dk/fredericia-vejlby
Man er velkommen til at være med på prøve ved 4-5 møder og få mulighed for at opleve hvad FDF kan tilbyde.
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Det´ for børn
Sutter og salmesang
Alle der har prøvet at
blive forældre, ved at
man får rigtig meget
at se til – også om natten!


Der er mange gøremål:
amning, bleskift, indkøb, vasketøj,
madlavning og rengøring osv. 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 til børnesange, så babyerne oplever med alle deres sanser. Forskning har vist, at sang og
bevægelse styrker babyernes sanseindtryk, motorik og indlæringsevne, og selv meget små børn kan
opleve genkendelsens glæde ved
at høre kendte melodier og tekster, og så tager de sig en l a n g
middagssøvn bagefter.
Er dette noget for dig og din baby
(fra 2 -12 mdr.)? Vi mødes i alt 8
tirsdage kl. 10.00 – 11.30. Vi skal
være mindst 5, og der er plads til
max. 12 babyer på et hold. Ring
eller mail, vi starter så snart vi er
nok til et hold.
Du er altid velkommen til at kontakte sognemedhjælper Kirsten
Bach-Kristensen (mail kaab@hafnet.dk eller mobil 2330 7233) for
at høre nærmere.

Juniorkonfirmand
Nu varer det ikke så længe, før
juniorkonfirmandundervisningen
starter for 3. klasses elever.
Det er nu du får chancen for at
blive Juniorkonfirmand.
Efter sommerferien vil vi komme
på besøg i jeres klasse med invitationer.
3. A starter tirsdag den 4. september kl. 14.00, og 3. B i januar
2013.
For 3.A er der opstart med forældre tirsdag den 28. august kl.
19.00 -20.00 i kirken.
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
Undervisningen foregår i kirken
og konfirmandstuen, vi, Lise som
er præst og Kirsten som er sognemedhjælper, glæder os til at møde
jer.

Børne-gudstjeneste
Vi vil gerne invitere alle børn 0 –
8 år til børne-gudstjeneste i Egeskov kirke sammen med forældre.
Børnegudstjenesterne er på hverdage - tirsdage.
Vi mødes i kirken kl. 17.30 til en lille
gudstjeneste i børnehøjde. Gudstjenesten varer ca. ½ time.
Vi ved alle, at det kan være svært
at sidde stille til en helt almindelig
gudstjeneste, derfor er ”Gud og
spaghetti”-gudstjenesterne korte.
Her skal der ikke hysses på børnene, der er fortælling og sang, der er
forståelig for børn, og måske skal vi
se os lidt omkring i kirken.
Når gudstjenesten er slut følges vi
sammen over i konfirmandstuen
og spiser aftensmad.
Efter aftensmaden er der mulighed for at børnene kan lege lidt
med hinanden, og de voksne kan
få en kop kaffe og en hyggelig
snak. Vi slutter ca. kl. 19.00.
Aftensmaden koster 25 kr. for
voksne – børn er gratis.
Reserver derfor allerede nu:
Tirsdag den 9. oktober
Tema: SLADREHANKEN!
Tirsdag den 13. november
Tema: SØNNEN DER STAK AF!
Vi glæder os til at se jer!
Lise og Kirsten
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Indsættelse d. 10.juni
Kære Lise! – kære menighed i Vejlby
Blandt en provsts forskellige gøremål hører præsteindsættelserne
til de mere festlige.
Og når jeg nævner, at til de andre
hører f. eks. dét at støve rundt på
kirkelofter for at lede efter borebiller, at godkende forpagtningskontrakter med eller uden mælkekvote og at forsyne protokoller
med embedets laksegl, vandre på
kirkegårde - indimellem i frygteligt vejr - for at frede gravminder,
vogte på kirkens finanser, osv.
osv., så vil enhver kunne forstå, at
jeg ser frem til en præsteindsæt-

telse med glæde og forventning.
En særlig stor glæde er det naturligvis at oplæse biskoppens kollats,
hvis man fornemmer, at den person, som menighedsrådet har indstillet, er den rigtige til at udfylde
stillingen som præst i det pågældende sogn.
Derfor vil jeg da også i dag med
en vis frimodighed ønske alle jer i
Vejlby sogn tillykke med jeres nye
præst!
Men jeg er ikke kun glad på jeres
vegne. Jeg er også glad på mine
egne og alle provstiets præsters
vegne, fordi jeg har en fornemmelse af, at vi i dig, Lise, får en god
præst, som vil gå ind og tage del i
det brede samarbejde, vi har – og
som intensiveres i disse år – og
også tilføre det noget nyt.
- Ikke mindst omkring fremtidige

sorggrupper, som du bliver tovholder for.
Vi forventer os faktisk noget af dit
afsæt i dit mangeårige meget brede engagement socialt og i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde.
- Og med den erfaring du tidligere
har gjort som indsat – præst altså!! – i Møgelkjær. Det ser vi frem
til som et positivt supplement i
vores kollegiale sammenhæng,
for vi har jo altid brug for inspiration i den stadige udfordring det
er, at få evangeliet til at lyde i vor
tid – og ikke som tom snak, men
som dyrebare ord, som det hedder hos profeten Jeremias. Ord,
der modsiger os, når vi gør livet
småt, ord, der trøster os, når vi
bliver de små.
Børge Munk Povlsen

Billeder fra præsteindsættelsen af Lise Rind 10. juni 2012

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
JULI
29. juli

kl.10.00

8. s.e.Trinitatis

5. aug.
12. aug.
19. aug.

kl.10.00
kl.10.00
kl.10.00

9. s.e.Trinitatis
10.s.e.Trinitatis
11.s.e.Trinitatis

Matt. 7,22-29

Lise Rind

AUGUST
Luk.12,32-48
Matt.11,16-24
Luk. 7,36-50

Kresten Christensen
Lise Rind
Lise Rind

Efter gudstjenesten Menighedsmøde se side 8!

26. aug.

kl.08.00

sogneudflugt til Hjerting kirke med Gudstjeneste kl.10.00

(ingen gudstjeneste i Egeskov kirke)

SEPTEMBER
2. sept.
9. sept.
16. sept.
23. sept.

kl.10.00
kl.10.00
kl.10.00
kl.10.00

30. sept.

kl.10.00

13.s.e.Trinitatis
Matt.20,20-28
14.s.e.Trinitatis
Johs.5,1-15
15.s.e.Trinitatis
Johs.11,19-45
HØSTGUDSTJENESTE
med høst-kirkekaffe
21.s.e.Trinitatis
Luk.13,1-9

Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

OKTOBER
7. okt.
14. okt.

kl.10.00
kl.10.00

18.s.e.Trinitatis
19.s.e.Trinitatis

Johs.15,1-11
Johs.1,35-51

Lise Rind
Lise Rind

kl.10.00
kl.10.00

20.s.e.Trinitatis
21.s.e.Trinitatis

Matt.21,28.44
Luk.13,1-9

Lise Rind

med kirkekaffe

21. okt.
28. okt.

BUSK - gudstjeneste - (sommertid slutter)

NOVEMBER
4. nov.

kl.10.00

ALLEHELGEN SØNDAG

Lise Rind

med kirkekaffe

11. nov.
18. nov.
25. nov.

kl.10.00
23.s.e.Trinitatis
kl.10.00
24.s.e.Trinitatis
kl.10.00 sidste søndag i kirkeåret

Mark.12,38-44
Johs.5,17-29
Math.25,31-46

Lise Rind
Lise Rind

DECEMBER
2. dec.

kl.10.00

1.søndag i Advent Math.21,1-9

Lise Rind

kl.10.00

2.søndag i Advent Luk.21,25-36

Lise Rind

9. dec.

Torsdag d. 16. aug. kl. 19.30 FRILUFTS-GUDSTJENESTE Lise Rind, Kirsten Bach-Kristensen, FDF
Derefter: Fakkeltog til ”Skovhytten”.

www.vesterkopi.dk

med kirkefrokost

