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38. ÅRGANG

Påskeblomst! hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave?
Hvem mon, tænker du, har lyst
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove
sang om dig i Danmarks skove?
1. vers fra salmen:
”Påskeblomst! hvad vil du her”

VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD
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KIRKELIG VEJVISER
Sognepræst - Lise Rind
Egeskov Bygade 15
7000 Fredericia
Tlf. 7595 7744 - liri@km.dk
Træffes telefonisk bedst mellem kl. 12.00-13.00 i
ugens dage. I er velkommen til at ligge en besked på
telefonsvareren eller pr. email.
Samtale efter aftale. Mandag er fridag.
Kirkekontor
Christianskirken/Kirkernes hus
Christiansvej 4,7000 Fredericia
Mandag - fredag kl. 9.00-15.00
Tlf. 7620 3939
mail: kirkekontor@christianskirken-fredericia.dk
Egeskov Kirkegård
Fredericia Kirkegårde
Kirkegårdskontoret
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 20772837

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.
Kontakt præsten vedrørende dåbssamtale med præsten.
Barnets cpr. nummer og forældrenes cpr. nummer, faddernavne og adresser afleveres/sendes til kirkekontoret.
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 eller en du kender ønsker en samtale med sognepræsten, er du velkommen til
at kontakte sognepræst Lise Rind.
Kirkebil – Både til gudstjenester og møder!
Man bestiller kørsel ved at ringe til:
Vognmand Skov Larsen tlf. 7595 7007 senest dagen før.
Vejlby Sogns kirkeblad
Udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirkebladsudvalget

Menighedsrådsformand Finn Lundy
Koglevænget 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7729 – finn@lundy.dk

Layout og tryk:
Vester Kopi. Stof til næste nummer skal være
redaktionen i hænde senest den 2. juni 2013.

Kirkeværge Michael Bo Larsen
Tlf. 7591 1864

Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Påsken et håb til livet – til dig og kirken!
Påskeblomst, hvad vil du her…
- citat fra en dejlig salme af Grundtvig, der bruger påskeliljen som
symbol på Jesus Kristus. Påskeliljen er for os i Danmark påskeblomsten, blomsten der bryder gennem
vinterens jord og bebuder lys og
varme i påsketiden. Påskeliljen er
dog ikke påskelilje i resten af verden. Forskellige liljer symboliserer
påsken alt efter land og vejr.
Ligesom påskeblomsten er forskellig, findes der mange forskellige måder at fejre påsken på i kirken og i det private liv.
Jeg har holdt påske i forskellige
lande, og de forskellige oplevelser
har inspireret påskens betydning
for min tro og givet mig indsigt
i de forskellige facetter, der er i
påsken og i folks brug af påskens
budskab.
Der er mange fine oplevelser –
men jeg vil her ligge vægt på påskedag.
Håbet kommer med
Påskesøndag
Påskedag er dagen, hvor Jesus
Kristus har vundet over døden og
opstår. Det er dagen, hvor kvinderne kommer til graven og får
at vide, at Jesus er opstanden. I
opstandelsen får vi håbet, for selv
om vi oplever fangenskab, svigt
af venner, lidelse og sorg - brydes
mørket af lyset.

Lyset er Jesus Kristus frelse til os,
så vi ikke mere skal frygte døden.
Vi skal aldrig mere være alene, for
Gud er med os, selv i mørket. Det
er vigtigt, at vi forstår og mærker
påsken og livets opstandelse i en
levende påskegudstjeneste.

I Elim Lutheran Church, USA,
symboliserer de mange og farverige blomster i kirkerummet og på
alteret livet og håbet. Når man
træder ind til gudstjeneste, får
man en påskelilje (fredslilje), som
sættes på et trækors, der til sidst
bliver til et blomstrende kors, der
symboliserer opstandelse og livet.
I Domkirken i San Salvador oplevede jeg påskens lys og glæde.
Først var jeg til en stiv, følelsesforladt og konservativ gudstjeneste i Domkirken. Men midt under
gudstjenesten bliver jeg guidet af
en nonne nedenunder til gudstjeneste i den gamle krypt. Her
blev påskebudskabet levende ved
en festlig, livsglad og håbsfyldt
gudstjeneste med musik, sang og
varmt fællesskab med mange forskellige personer.
Påsken er lyset, der bryder mørket, ligesom påskeblomsten bryder op af jordens mørke og lyser
smukt og gul til os. Ligesom vi alle
oplever påskeliljen i påsken, oplever vi også alle påsken på hver
vores måde. Selvom påskeblomsterne og påsketraditionerne er
forskellige verden over, er der altid
påske med håb til livet til os alle!
Lise Lind
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Sket siden sidst
Siden sidst har der været afslutning
af efterårets juniorkonfirmandhold
og start af forårets juniorkonfirmandhold - julegudstjeneste med

vuggestue og dagplejen, børnehave og skolen - gode foredrag med
godt fremmøde - nogle stemningsfyldte eftermiddage med Selma

Lagerlöffs fortællinger i juletiden
samt dejlig opstart af morgensang
traditionen og meget mere.

Skolens julegudstjeneste
den 21. december

Konfirmanderne er også
kreative.

Kyndelmissegudstjeneste med
lysoptog med lygter tændt fra
alterlyset hen til præstegården, hvor suppe og pandekager
i mængder ventede. Det var en
dejlig og stemningsfyldt gudstjeneste og spisning med sang.

Her er de ved at lave billeder
lørdag den 2. februar over temaet:
Guds skabelse eller Gud.

Mange kom til det spændende
og nærværende foredrag med
Kamma Varming den 7. februar.

Her er eleverne på vej til skolen igen
efter gudstjenesten.

Forårets juniorkonfirmandhold
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Kirkeåret i Egeskov kirke
Påsketiden i Egeskov
Palmesøndag vil blive en slags liturgisk gudstjeneste med salmesang og læsninger. Skærtorsdag
er en aftengudstjeneste, hvor vi
mindes nadverindstiftelsen og
trosfællesskabet. Langfredag er
en stille gudstjeneste med tankerne ledt hen på Jesu Kristi lidelser
og hverdagens lidelser hos mange.
Påskesøndag er en smuk dag fyldt
op med opstandelseshåbet. Vi vil
smykke et kors med påskeliljer,
drikke kirkekaffe og have æggejagt. Musikgudstjeneste afslutter
påskeugen 2. påskedag. – se under
koncert i Egeskov kirke og gudstjenestelisten.

Kristi himmelfart og
konfirmation
Kristi himmelfarts torsdag er i år
en ganske speciel dag, da årets
konfirmander skal konfirmeres.
Det er den dag de bekræfter deres ja til den kristne tro i dåben.
Det er den dag, hvor deres valg er
midtpunkt. Kirken bliver pyntet
med noget af konfirmandernes
arbejde fra konfirmandundervisningen. Ligesom de selv vil deltage med læsning af bøn og tekstlæsning. Jo, det er en stor dag,
og ikke kun fordi vi fejrer Jesus
Kristus himmelfart!

Pinsen
På grund af pinseunderet får disciplene evnen til at tale og kommunikere på forskellige sprog.
Troen på den treenige Gud kan
nu spredes over hele verden. Derfor kaldes pinsen også for kirkens
fødselsdag. Ja, det er i pinsen, at
troens universelle fællesskab begynder.
Pinsen bliver fejret med gudstjeneste pinsedag i Egeskov kirke. 2.
pinsedag er der friluftsgudstjeneste for hele provstiet på Kastellet
kl. 10.30. Husk tæpper og frokostkurv!

Foredrag
Fra
panserbasse til
”Kuffar”
Carl
Erik
Refshauge
kom efter
uddannelsen
som politibetjent i København til
Fredericia i 1978. Her har han arbejdet både som kriminalbetjent
og ordensbetjent. Hans hjertebarn har dog altid været det
præventive arbejde med børn og
unge i skoler og klubber. Carl Erik

er derfor kendt af mange fredericiaborgere. Han har også arbejdet
som bodyguard i forbindelse med
politikere og kongeliges besøg i
Danmark. Efter knap 25 år ved
Fredericia Politi blev han landbetjent i Ejby på Fyn. I 2010 gik Carl
Erik på pension. I Januar 2012 var
han soldaterhjemsleder/”Kuffar” i
Afghanistan i 3 måneder. Et fuldtidsjob alle ugens 7 dage.
Carl Erik vil i sit foredrag fortælle og vise billeder fra sin tid som
”kuffar” i Afghanistan.
– se kalenderen

Konfirmationer i
Egeskov Kirke
9.maj 2013
4. maj 2014
1. maj 2015
5. maj 2016
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Sogneudflugt

Efter vores fængselsophold tager
vi ud i friheden og nyder kaffe med
kage. Dernæst kører bussen hjem
igen til Egeskov. – se kalenderen

Koncert i
Egeskov Kirke
Sogneudflugten i år bliver fængslende. Vi begynder dagen med
gudstjeneste i Skjold kirke. Skjold
kirke er ofte blevet besøgt af indsatte fra Statsfængslet Møgelkær. I Skjold kirke kan I nyde en
glasmosaik af Maja Lisa Engelhardt. Efter Gudstjenesten bliver vi ”fængslet” i Statsfængslet
Møgelkær. Her vil vi først besøge
fængselsmuseet drevet af frivillige
tidligere ansatte. Efter museet er
der tid til at spise jeres medbragte
madpakke i fængslets kulturhus.
I kirkerummet vil fængselspræst
Jan Lange fortælle om sit arbejde. Derefter vil vores sognepræst
Lise Rind fortælle om kirkens og
kulturhusets kunst. Glaskunst,
der blev skabt i samarbejde mellem indsatte og kunstneren Vibeke Skov. Lise Rind har som
fængselspræst på Statsfængslet
Møgelkær været bygningskoordinator på skabelsen af kulturhuset.

Musikgudstjeneste
Mandag d.1. april fejrer vi 2. Påskedag med Musikgudstjeneste.
For korindslagene står Børne
-ungdomskoret ”Oktava” fra en
lille by i Ukraine tæt på Kiev med

et hyggeligt navn Vyshneve (Kirsebær by).
Koret kommer til Danmark i Påsken for at genbesøge Taulov
Kirkekor. ”Oktava”, som består
af ca. 25 medlemmer og ledes af
dirigent Anna Stoyanova, blev
oprettet i 2008. Allerede samme
år vandt koret den internationale
festivalkonkurrence ved navnet
”Pražské Vánoce” (Prags jul) i
Prag, Tjekkiet. De næste år deltog ”Oktava” i mange forskellige
koncerter. I korets brede repertoire findes der værker af forskellige
arter musik: klassiske, kirkelige og
folkelige. – se gudstjenestelisten

Sommerkoncert i
Egeskov Kirke

Vi får besøg af kvindekoret Englevild fra Beder-Malling syd for
Aarhus.
Korleder Winni Kilsgaard og de
ca. 22 kvinder i koret giver kon-

certer med både klassisk og rytmisk, nyt
og gammelt, kirkeligt
såvel som verdsligt og
dansk som udenlandsk
musik på programmet. Koret, hvis sangere er mellem 20 og
65 år, holder af musik,
der rører og udfordrer hjerte og sjæl,
og samarbejder gerne
med forskellige instrumentalister.
– se kalenderen
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Det´ for børn
Sutter og salmesang
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 børnesange, så babyerne
(fra 2 -12 mdr.) oplever med alle
deres sanser.
Vi mødes i alt 8 tirsdage kl. 10.00
– 11.30. Vi skal være min. 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.

Børnegudstjeneste
Vi vil gerne invitere alle børn 0 – 8
år til børnegudstjeneste i Egeskov
kirke sammen med deres forældre. Børnegudstjenesterne er en
tirsdag – her mødes vi i kirken
kl. 17.30 til en lille gudstjeneste i
børnehøjde. Gudstjenesten varer
ca. ½ time, og her skal ikke hysses
på børnene. Der er fortælling og
sang, som 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. Husk at
tilmelde dig! - Se kalenderen og
Elbobladet.

Vejkirke
- Åben kirke
Vi må med glæde konstatere, at
menighedsrådet igen i år har besluttet, at Egeskov kirke, vores
kirke, skal være Vejkirke – Åben
kirke og dermed også med i den
nye Vejkirkebrochure for 2013.
Som tidligere år er det besluttet,
at kirken ud over at være åben i
arbejdstiden, tirsdag til og med
fredag, også er åben lørdag/søndag fra kl. 11.00 til kl. 17.00.
Vi har et rigtigt godt hold kirkevagter, der i gennem 10 år har
taget sig af at åbne og lukke kirken lørdag og søndag. Nogle har
været med alle årene, hvilket er
imponerende. Andre er kommet
til senere, og vi kan bestemt godt
bruge flere, så alle er velkommen
til at deltage.
Vi holder møde tirsdag d. 7.
maj kl. 14.00 i konfirmandstuen, hvor vi, over en kop kaffe,
fordeler vagterne for den kommende sommer. På mødet den 7.
maj skal vi også se på, hvor sommerens udflugt for kirkevagter og
kirkebladuddelere skal gå hen, så
gode forslag er velkommen.
Er der spørgsmål til Vejkirkeordningen, er man velkommen til at
ringe, enten til Else eller Bent.
Else Askholm Madsen 75 95 74 56
Bent Oxbøll 75 95 72 19
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Sognefortælling fra Vejlby sogn
Jeg har altid kendt denne fortælling, som er gået fra mund til
mund. Men ingen vidste, at den
var skrevet ned. Ved nylig oprydning i gamle papirer fandt jeg
to sider skrevet med blyant af
min bedstefar, Jørgen Sørensen
Aamand, da han var omkring 85
år.
Et sagn fra Svenskekrigen 1659,
der er gået fra mund til mund her i
Trelde. Hvem skulle skrive?
En svensk løjtnant var uhøvisk mod
en gårdmandsdatter i Trelde. Hun
havde to brødre, der blev enige om,
at han skulle straffes for det, men
de gjorde det så grundigt, at de slog
ham ihjel på a ”Thrunagre”. Da
denne meddelelse blev indberettet til kommandanten, der havde
kvarter i Fredericia, gav han den
befaling, ”at hele byen skulle brændes af, og alle beboerne springe over
klingen”. Denne meddelelse fik
Trelde Byes beboere at vide, og de
flygtede ud i skoven. Nogle modige
mænd ville se, hvad der skete; de
svenske dragoner så dem og satte
efter dem, men beboerne var stedkendte og for ud over tørvegravene,
der lå øst for byen. Ingen mennesker blev slået ihjel, men hele byen
blev brændt af, så nær som et hus,
der vises, det ligger vest for møllen.
Nu vises der i en sandbanke i skoven, 12 a 14 lavninger, der skråner

i øst, som gradvist der er sunket
sammen, ved Krogbæk, og de hedder den dag i dag ”a Hytstej eller
Svenskegravene”
P.S.
Vejlby Kirke er anneks til Trinitatis
Dec. 2010 - Jan. - Feb. 2011
Kirke i Fredericia, og præsten boede i Fredericia, så der var ingen,
der kunne give skriftlig meddelelse;
Præsteboligen
havde der blot været et minde der
familie og jeg har gennem
fra, en lilleMin
mindesten
lignenmange
år været eller
glade for
at bo i
de.
præstegården; men siden jeg sidste år blev
alene,
har detdette
været
A ”Thrunagre”
har
endnu
vanskeligt for mig at bo i den store
navn, de præstebolig.
ligger syd
for
Franks
Derfor
vil min
privatadresse fremover være i Frederigård.
cia, på Viaduktvej 5. Men jeg vil
naturligvis Jørgen
stadig væreAamand
at træffe på
Egeskov Bygade 15, hvor jeg sta-

dig har mit kontor og min arbejds- Se i kalenderen
gåtur
til telefonsvenplads - ogom
på det
samme
skegravenenummer som hidtil: 7595 7744.

Susanne Rysgaard

Julehjælp

Ansøgningsblanket kan
Ved arrangementerne i Konfirsognepræsten, Egeskov
mandstuen er der mulighed for
15, hvor den også aflevere
at lægge et beløb som betaling
den 10. december. Ansø
for kaffen. De penge, som kombehandles fortroligt.
mer ind, uddeles som julehjælp til
enlige eller familier i Vejlby sogn,
Menigh
der har svært ved at indfri de
forventninger, der knytter sig til
julen. Hjælpen gives i form af en
rekvisition til køb af varer i Egeskov Brugs – og den søges gennem menighedsrådet. Der er tale
om mindre beløb, da det drejer sig
Svenskegravene
i Trelde Skov.
om indsamlede
midler.

Forårets kon
i Egeskov Ki

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 <)

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

Kredsledelse:
		
		
Formand:

Tine Ankersen Strøm		
Heidi Bager		

6127 6886
2890 3241

Kim Sørensen		

2818 8105

Mødelokaler:

”Skovhytten” Bøgeskovvej 37D
Besøg os på: FDF.dk/fredericia-vejlby

Tirsdag den 1.marts k
giver tre af Fredericia pro
ganister koncert i Egesk
Birgitte Krogsgaard Mad
ritsø, som denne aften sp
Dorthe Gade Lietzen fra
klarinet og Egeskov Kirk
nist, Svitlana Leonchuk
og orgel. De tre organis
sammen om at lave en ko
de instrumenter, de i fø
gang er uddannet i – fra
vatoriet. Aftenen byder
af bl.a. Carl Nielsen, Br
Rachmaninov. Gratis ent

Svitlana L
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Kirkelige
handlinger
i Vejlby sogn
Som nævnt i tidligere kirkeblad
indføres fremover navne på døbte,
viede, begravede/bisatte og dato
for den kirkelige handling fra perioden siden sidste kirkeblad. Præsten
skal have lov til offentliggørelse af
oplysningerne. Hvis du ikke ønsker
offentliggørelse af disse personlige
oplysninger, bedes du kontakte
præsten eller kirkekontoret før eller efter handlingen.

Dåb

Døbte 		
Laura Kappel
Mikas Frank Jensen
Marie Seidelin
Thomsen		
10.02.2013 Naya Ejlskov Jensen
17.02.2013 Alfred August Bang
Nørgaard Kramer
					
Dato
03.11.2012
20.01.2013
27.01.2013

Vielse/velsignelse

Dato
Ægtepar
03.11.2012 Monica Lise A. 		
Knudsen & Per S.
Knudsen			

Bisættelse/begravelse
Dato
10.11.2012
26.01.2013
08.02.2013

Afdøde 		
Arne Eyvind Møller
Oda Beier
Kjeld Aage Stokholm Sørensen
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FRA MENIGHEDSRÅDET
Konstituering af menighedsrådet for Vejlby sogn 2012 – 2016
Finn Lundy (FL),
formand
Sonja Rosendahl (SR),
næstformand
Lone Hänel (LH),
sekretær
Simon Riis Christensen (SRC),
kasserer
Michael Bo Larsen (MBL), 		
kirkeværge
Jørgen Aamand (JAa),
kontaktperson
Lise Rind (LR),
sognepræst

Valgt til eksterne bestyrelser:
FDF: SR
Kirkernes Hus: 			
FL, stedfortræder JAa
Fredericia Kirkegårde:
SRC, stedfortræder MBL
Fælleskrematoriet for Fredericia og Kolding Provstier:
FL, SR, stedfortrædere
JAa og MBL

Menighedsrådsformand
Finn Lundy

Frivillige ved
Egeskov Kirke

Kollekt i
Egeskov Kirke

Hvis du har lyst til at give en
hånd med til vores forskellige arrangementer, spille musik, bage
kage/boller, sy, lave lys og lyd til
gudstjenester, lave kulisser eller
andre praktiske gøremål, er du
meget velkommen til at kontakte
sognemedhjælper Kirsten BachKristensen.

I kirken har vi en kirkebøsse, hvor
vi indsamler til forskellige humanitære organisationer/velgørenhedsformål. Vi skifter til ny organisation ca. hver måned. Hvis der
opstår et akut behov for humanitært støtte et sted, ændrer vi på
kollekten, så vi hjælper dér, hvor
nøden er størst. I selve gudstjenestelisten oplyses månedens kollektindsamling.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
		24. marts.
kl.10.00
		28. marts.
kl.19.00
		29. marts.
kl.10.00
		31.		marts.
kl.10.00

MARTS
Palmesøndag med de syv læsninger 		 Lise Rind
Skærtorsdag
		 Lise Rind
Langfredag – ingen dåb og nadver 		 Lise Rind
Påskedag med påskeæggejagt for børn
og kirkekaffe for voksne
		 Lise Rind

APRIL

Kollekt: KFUM og KFUK i Danmark							
			 1. 		april
kl.16.00
2. Påskedag Musikgudstj. uden nadver		 Lise Rind
			 7. april
kl.10.00
1. s. efter Påske med kirkekaffe
		 Lise Rind
		14. april
kl.10.00
2. s. efter Påske				 Eva Jerg
		21.		april
kl.10.00
3. s. efter Påske 				 Lise Rind
		26. april
kl.10.00
Bededag 				 Lise Rind
		28. april
kl.10.00
4. s. efter Påske 				 Lise Rind

		26. maj

kl.10.00

Kollekt: FDFs missionsarbejde
			 1. juni 		
			 2. juni
kl.10.00
			 9. juni
kl.09.00
									
		16.		juni
kl.10.00
			23. juni
kl.10.00
		30.		juni
kl.10.00
Kollekt: FDFs missionsarbejde
			 7. juli
kl.10.00
		14. juli
kl.19.00
		21. juli
kl.10.00

MAJ
5. s. efter Påske med kirkekaffe
		 Lise Rind
Kristi himmelfartsdag Konfirmation		 Lise Rind
6. s. efter Påske 				 Lise Rind
Pinsedag 				 Lise Rind
2. Pinsedag Kastellet, Fredericia
Sabine Hofmeister
Ingen gudstjeneste i Egeskov kirke
og Elli Krog Foldager
Trinitatis 				 Lise Rind

JUNI
Ingen kirkelige handlinger 		
1.s. efter Trinitatis med kirkekaffe 		
2.s. efter Trinitatis Sogneudflugt med gudstjeneste
Ingen gudstjeneste i Egeskov kirke		
3.s. efter Trinitatis med familiegudstjeneste 		
4.s. efter Trinitatis 		
5.s. efter Trinitatis 		

Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

JULI
6.s. efter Trinitatis 		 Lise Rind
7.s. efter Trinitatis med udendørs kirkekaffe 		 Lise Rind
8.s. efter Trinitatis 		 Lise Rind

www.vesterkopi.dk

Kollekt: Unge hjem
			 5. maj
kl.10.00
			 9. maj
kl.10.00
		12. maj
kl.10.00
		19. maj
kl.10.00
		20. maj
kl.10.30

