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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 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 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.
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
Layout og tryk:
Vester Kopi. Stof til næste nummer skal være
redaktionen i hænde senest den 13 oktober 2013.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Fremtidens kirke her i sognet
I Vejlby Sogn vil vi gerne tænke
fremad. Vi vil tænke nyt uden at gå
på kompromis med de traditioner,
som vi alle er så stærkt knyttet til.
Vi vil have fokus på det fællesskab,
som folkekirken tilbyder – på tværs
af politiske og økonomiske opdelinger i en tid, hvor individualisering
er i højsædet. Vi er bevidste om,
at folkekirken er i modvind. Nogle
vælger folkekirken fra. Måske for
at spare det beløb, der betales i kirkeskat, men måske også fordi man
ikke føler sig set og hørt og ikke føler sig som en del af fællesskabet.
Trosfællesskabet er dit og mit, og
netop derfor har Vejlby Sogn brug
for din aktive deltagelse i fællesskabet, således at vi også i fremtiden har en kirke, der har et stærkt
fodfæste både kulturelt men også i
lokalsamfundet.

Vejlby sogn – Egeskov kirke er et
dejligt sted, der har en levende
menighed og god lokal støtte. Vi
er en kirke, hvor andre præster
nyder at afløse og tage del i fællesskabet. Det er vigtigt, at vi
fortsat holder fast i den livgivende
bevægelse, kirken og dens frivillighed har. Fordi kirken er en stærk
del af sognets fællesskab. Kirken
er sammen med områdets øvrige
foreninger med til at tegne sognet,
men er også med til at levendegøre
sognet og gøre det nærværende.
Vi har alle et medansvar for sogn
og lokalsamfund. Og det ved vi i
Vejlby Sogn – der er gang i ældreklub, trekantens foredragsforening,
Egeskov Brugs bestyrelse, beboerforeningen, FDF, TGI og Vejlby
Sogns menighedsråd og endnu flere

grupper. Der er således mange lokale ressourcer, der arbejder aktivt
for at fastholde og styrke den lokale
stolthed og det nærvær, der er nødvendig for at vi ikke mister kontakten til hinanden i sognet.
At være kirke i dag stiller andre
krav end tidligere. Vi står overfor
nye store udfordringer. I hvilken
retning skal vi bevæge os? Hvilke
idéer har vi omkring folkekirken og
om sognet? Hvad mangler vi hos
os – eller hvad trænger til at styrkes? Det og flere spørgsmål vil vi
gerne diskutere, når menighedsrådet i efteråret inviterer til Visionsmøde. Et møde hvor vi vil synliggøre og debattere og styrke sognet
og kirkens fællesskab. Vi håber, at
du har lyst til at være med.
Lone Hänel og Lise Rind

VEJLBY SOGNS MENIGHEDSRÅD
inviterer til visionsmøde ”Fremtidens kirke her i sognet”
i konfirmandstuen fredag den 27. september 2013 kl. 14.00 – 19.00
Sognepræst og kirkelig konsulent Bent Andreasen fra Trinitatis er tovholder under dagens dialog.
Der serveres kaffe og kage i løbet af eftermiddagen samt et let traktement,
inden dagen rundes af.
Tilmelding til sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen (kaab@hafnet.dk)
senest den 15. september 2013
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Sket siden sidst
Vi havde en højtidlig påskeuge
med mange sanselige oplevelser
og en interessant pinsegudstjeneste med fadervor i flere forskellige
sprog. Konfirmationen den 9. maj
var både højtidlig og levende, hvor
konfirmanderne medvirkede.
Vi har holdt vores første og bestemt ikke sidste børnegudstje-

neste ved Bøgeskov strand med
stor hjælp fra FDF. Lise Rind blev
en våd præst, da hun fortalte om
syndfloden, og blev overrasket af
voldsom skybrud på FDFs sommerlejr. Kirken har været godt
besøgt til de forskellige koncerter
og musisk foredrag. Ligesom både
studiekreds og foredragsaftner er

velbesøgt. Sogneudflugten i år
gik til Skjold kirke, Statsfængslet
Møgelkær samt Vejle Fjord hotel,
hvilket var en givende oplevelse.
Vi nyder i præstegården de varierende og personlige kunststykker
af sognets dagplejebørn, hængt
op i vindfangets vinduer. Kom endelig forbi og se dem.

Påskens kors som lyser af liv
med påskeliljer

Koret Oktava fra Ukraine, der
medvirkede i musikgudstjeneste 2. påskedag

Sogneudflugten den 9. juni
Vejle Fjord Hotel

Statsfængslet Møgelkærs kirke
Konfirmationsdagen den 9. maj

August - September - Oktober - November 2013
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Kirkeåret i Egeskov kirke
Høstgudstjeneste
Høstgudstjenesten er før blevet
kaldt Takkegudstjeneste, fordi
man takkede Gud for at have høstet nok mad, så man kunne overleve indtil næste sommer.
I denne tak lå – og ligger – også en
omtanke for dem, som er knap så
heldige som en selv. Det er derfor man i Adolph Recks høstvise
”Marken er mejet” synger ”Rev vi
marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være
mæt”. Det er også denne overskudstanke, som ligger til grund
for menighedens offergang - eller
høstgang -, som man stadig kan
møde i landsbykirker i Danmark.
Hvor en person fra hver husstand
går op og lægger en kuvert med
penge på eller bagved alteret.
Der er sædvane for, at de penge
bruges til internt arbejde i sognet,
ofte blandt dem, som ikke har så
meget.
I Egeskov kirke fejrer vi Høstgudstjenesten med farverigt
pyntet kirkerum fra forskellige
høstafgrøder, musik og sang. Ligeledes vil konfirmander deltage
i gudstjenesten og have hjemmebagte boller og kage med til vores
”høstkaffe” i kirkeladen, hvor vores spillemand/mænd vil spille og
synge høstsange. Kirkeladen vil
være pyntet flot op af vore kirkevagter.

Fyld Danmarks kirker
Er en ide, der opstod ved en fælles gudstjeneste i Reventlowparken for alle sogne i Lolland Vestre
Provsti 2. pinsedag 2009. Her
kom sognepræst Bente Asschenfeldt med en direkte opfordring til
at skabe en aktivitet, der kunne
fylde Lollands kirker på en særlig
udvalgt fælles søndag. Dette blev
til ”Fyld Danmarks kirker” på den
sidste søndag i september. Ideen
går ud på, at kirken skal gå ud og
invitere folk til en ganske almindelig gudstjeneste.
Egeskov Kirke vil også gerne invitere dig og jer til ” Fyld Danmarks
kirker” i Egeskov kirke den 29.
september. Det bliver en skøn familiegudstjeneste med medvirken
fra efterårets minikonfirmander,
ligesom vi inviterer det tidligere
års minikonfirmander samt det
næste års minikonfirmander.
BUSK gudstjeneste
BUSK betyder Børn, Unge, Sogn
og Kirke gudstjeneste i samarbejde med FDF her i sognet. FDF
kommer direkte fra deres weekendlejr og medvirker i gudstjenesten. Det bliver en anderledes og
kreativ gudstjeneste.

Troens hjerte af Krokus sået
til BUSK gudstjeneste 2013

Allehelgens søndag
Allehelgen falder altid første søndag i november. Det er en søndag
til minde om de døde, både dem
vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne
tro videre gennem generationer.
Gudstjenesten
Allehelgensdag
skaber gennem stilhed, smuk musik, bønner og salmer plads til at
mindes og sørge over dem, vi har
mistet. Og der er plads til at takke
for det liv, vi fik lov at dele med
dem. I Egeskov kirke bliver navnene på dem, som i årets løb er
døde, læst op.
Advent og nærvær
1. søndag i advent begynder tiden
op til julen. Adventstiden viser
hen til julens begivenhed og dens
betydning for den kristne tro. Det
er en tid til fordybelse, forventning og glæde. Dette fejrer vi
med familiegudstjeneste og Lucia
optog.
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Aftenforedrag Eftermiddagsmøde

Torsdag den 14.november kl.19.00
”Søren Kierkegaard 200 år”
Annemarie Morris er en meget
inspirerende foredragsholder, hun
har en solid baggrund, som tidligere forstander for Rødding Højskole og rektor for Esbjerg gymnasium.
Annemarie vil med sit foredrag
tegne et billede af to meget forskellige forfattere. Søren Kierkegaard, som den superintelligente
akademiker, overfor naturtalentet
H.C. Andersen, som var fantasiens og det levende sprogs mand.
Begge forfattere var optaget af
et af Guldalderens store temaer,
nemlig det dæmoniske. Fra hver
deres ståsted bevæger de sig ind i
det dæmoniske spændingsfelt. Se
kalenderen

Tirsdag den 27. August kl. 14.30
”Jyder fra hedekant til vandkant”
Frede Hansen, mangeårig ildsjæl i
TGI, fortæller om det at flytte til
Trelde fra heden samt om fritidsaktiviteter i Vejlby sogn gennem
årene.
Frede var medforfatter til bogen
”Livet i Landsbyen”, der blev udgivet i 1988 omkring livet i Vejlby
sogn. Bogen tog udgangspunkt i
kultur- og fritidslivet i årene 1868
– 1988. Alle er velkommen til en
god eftermiddag. Se kalenderen

Spil dansk i
Egeskov Kirke
Syng med i Danmarks største
kor
Danmarks Fællessang har været
en fast tradition på Spil Dansk Dagen siden 2001. Alle kan deltage i
den landsdækkende fællessang
på Spil Dansk Dagen. Det gør vi
også i Egeskov kirke torsdag den
31. oktober
– se kalenderen og ”det for alle”

Hvad er et
menneske?
Oversigt over
kirkehøjskolens program
i 2013
Onsdag den 9. oktober
kl. 10.15
Arne Mariager,
tidligere chefredaktør:
Vi har brug for briller
Onsdag den 9. oktober
kl. 13.00
Henrik Bækgaard,
teolog, seminarielektor:
Det store, pligtige Selv
– Søren Kierkegaards
menneskesyn
Onsdag den 20. november
kl. 8.45-17.00
Udflugt til Århus
Besøg i Vor Frue Kirke og
på kunstmuseet Aros:
Menneskesynet i kunsten
Alle møder foregår i Christianshus ved Christianskirken.
Folder med flere detaljer og
alle praktiske oplysninger
udsendes til kirkerne i august.
Programmet ligger desuden på
provstiets hjemmeside
www.fredericia-provsti.dk

August - September - Oktober - November 2013
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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.
Juniorkonfirmander
I august måned vil vi komme med
en invitation til dig i 3. klasse.
Undervisningen er tirsdag eftermiddag. Undervisningen foregår i
kirken og konfirmandstuen.
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
Vi, Lise (præst) og Kirsten (sognemedhjælper) glæder os til at
møde jer!
Børnegudstjeneste
I efteråret forsøger vi to nye mo-

deller for børnegudstjeneste. I
september holder vi familiegudstjeneste, hvor minikonfirmander
medvirker og vi har særlig øje for
børn i alderen 7 år til 10 år og alle
I andre.
Til november holder vi en børnegudstjeneste – en dåbstræfgudstjeneste for dem, der næsten lige
er blevet døbt (2 år og op til 4 år),
deres familie, søskende, dåbsfaddere og alle I andre.
Gudstjenesten begynder i kirken
kl. 17.30. 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.

Det´ for alle
Familiekor
Velkommen i vores kor!
Har I (du, dine bedsteforældre eller forældre) lyst til at være med
i et kor, hvor vi synger sange fra
Sigurds bibelhistorier?
Vi øver i kirken 5 tirsdage kl.17.0017.45, med start d. 24. septem-

ber og alle tirsdage i oktober undtagen i efterårsferien.
Til sidst skal vi synge til ”Spil Dansk
Dag”, torsdag d. 31. oktober – se
kalenderen
Julekor
Hvis du går i 3., 4. og 5. klasse og

har lyst til at synge i kor og gå i Luciaoptog, er Julekoret lige noget
for dig. Du skal gå i Luciaoptog og
du skal synge til de ni læsninger.
Koret er tirsdage i uge 46, 47,
48 kl. 15.30.
Kor tilmelding og kontakt til Organist Svitlana Leonchuk.
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Vejkirke - Åben kirke

samt lørdag/søndag fra kl. 11.00
Så lykkes det igen. Ved mødet
til kl. 17.00.
med kirkevagterne den 7. maj blev
I år er der 388 kirker med i vejkirvagterne for sommerens ”Åben
c. 2010 - Jan.
- Feb.fordelt.
2011
kebrochurerne. Brochurerne fin-11
kirke”
Ja, det er ingen sag
des i 2 udgaver, en for Jylland og
at have ”Åben kirke”, når der er
en for øerne.
så stor en hjælpsomhed og så god
Præsteboligen
Der er 192 kirker med i brochuen stemning. Det er nu 11 år vores Julehjælp
kan fås hos
Vedsom
arrangementerne
i
KonfirMin familiekirke
og jeghar
har været
gennem med
ren forAnsøgningsblanket
Jylland. Brochuren
ligger
Vejkirke
sognepræsten, Egeskov Bygade
mandstuen er der mulighed for
mange år været glade for at bo i
fremme15,ihvor
kirken
og konfirmand– Åben kirke.
den også afleveres senest
at lægge et beløb som betaling
præstegården; men siden jeg sidog 10.
man
er velkommen
kirke”
atpenge,
kir- somstuen,
den
december.
Ansøgninger til
for kaffen. De
komste år blev ”Åben
alene, har–det
været indebærer
behandles
fortroligt. så man kan
mer
ind, uddeles som julehjælp
til
vanskeligt for
migskal
at bo ivære
den store
at
tage
et
eksemplar,
ken
åben
i
arbejdstiden
enlige eller familier i Vejlby sogn,
præstebolig. Derfor vil min privatadresse fremover være i Fredericia, på Viaduktvej 5. Men jeg vil
naturligvis stadig være at træffe på
Egeskov Bygade 15, hvor jeg stadig har mit kontor og min arbejdsplads - og på det samme telefonnummer som hidtil: 7595 7744.

Menighedsrådet
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 søgesI genDanmark har vi en stærk tradinem menighedsrådet. Der er tale
tion
om mindre beløb, da det drejer sig for deltagelse i frivilligt arbejde. For rigtige mange mennesker
om indsamlede midler.

FDF
Fredericia Vejlby

Susanne Rysgaard

Ønsker du at blive medlem, eller
vide mere om FDF så kontakt:
Kredsleder:
Tine Ankersen Strøm,
Koglevænget 1, tlf. 6127 6886
eller Formand:
Kim Sørensen,
Stenten 31, tlf. 2818 8105
FDF Fredericia Vejlbys mødelokaler ”Skovhytten” ligger på
Bøgeskovvej 37D, hvor de
ugentlige møder afholdes.
I FDF Fredericia Vejlby kan du
blive medlem når du går i 0.klasse
Besøg vores hjemmeside på
www.FDF.dk/fredericia-vejlby

orientere sig om, hvilke kirker der
er åbne som vejkirker.
I Danmark har vi over 2.000 kirker, nogle er næsten 1.000 år
gamle, andre er nye. Alle er et
besøg værd. Her kan du sidde i
stilhed, opleve spændende kirkerum og god kunst de fleste steder.
God fornøjelse!
Else Askholm Madsen
Bent Oxbøll

Frivillighed

giver frivilligt arbejde rammen for
et meningsfyldt
virke
og følelsen
Forårets
koncert
af, at gøre en forskel.
i Egeskov Kirke
I Vejlby sogn oplever vi også, at
19.30
mange Tirsdag
ønskerden
at1.marts
yde etkl.frivilligt
giver tre af Fredericia provstis orbidrag tilganister
livet koncert
i og omkring
kirken.
i Egeskov Kirke:
Madsen, ErDet er Birgitte
megetKrogsgaard
prisværdigt.
Egeritsø, som denne aften spiller obo,
skov kirke
har
fokus
på
den
Dorthe Gade Lietzen fra Taulov,friklarinet og
Kirkes
villige indsats
ogEgeskov
ønsker
at orgaskabe
nist, Svitlana Leonchuk, klaver
gode vilkår
for
frivilligheden.
Lyog orgel. De tre organister fandt
sten til sammen
at være
frivillig
er vigtig.
om at
lave en koncert
på
de bliver
instrumenter,
de i første
omHvis lyst
til pligt,
er det
ikke
gang er uddannet i – fra konserlængerevatoriet.
givende.
Aftenen byder på musik
af bl.a. Carl Nielsen, Brahms og
Rachmaninov. Gratis entré.

Hvorfor være frivillig? Som
Svitlana Leonchuk
frivillig i Egeskov kirke har du mulighed for at forme det aktive liv i
kirken og for at møde andre engagerede mennesker. Som frivillig
kan du være oplæser i kirken, lave

hjemmeside, pynte borde til et
arrangement i konfirmandstuen
eller bage 10 pandekager. Du kan
også vælge at hjælpe til i forbindelse med aktiviteter for børn og
unge. Opgaverne er mangfoldige
og skal ikke være uoverskuelige.
Hvad er frivillighed? Frivillighed
i Egeskov kirke er for unge, voksne,
ældre og for forældre med børn, for
dem der aldrig eller sjældent kommer i kirken, for dem der altid kommer i kirken og for dem, der bare
har lyst. Der findes allerede mange
gode fællesskaber omkring frivilligt
arbejde i Egeskov kirke, men hvordan fastholder og udvikler vi frivilligheden? Det vil vi gerne spørge jer
om på vores visionsmøde den 27.
september 2013. Se invitation på
side 3.
Aktivitetsudvalget

August - September - Oktober - November 2013
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Kirkelige handlinger i Vejlby sogn
Hvis du ikke ønsker offentliggørelse af personlige oplysninger ved
kirkelige handlinger, bedes du kontakte præsten eller kirkekontoret
før eller efter handlingen.

Dåb

Dato
Døbte
03.03.2013 Alex Annizette
Franck Simonsen
24.03.2013 Felix Riis Lauth
Svendsen
26.05.2013 Hector Thalwitzer
Enghild
16.06.2013 Merle Fedog Haug
16.06.2013 Naya Lindegaard
Pedersen

Konfirmation
Dato

09.05. 2013

Mille Helene Hartvig Andersen
Signe Nørgaard Augustini
Josefine Pors Fischer Borch
Kristoffer Frank
Anne-Mette Lyager Hansen
Malthe Grøn Hansen
Patrick Fisker Hansen
Stine Louise Hilman Hansen
Aske Krøldrup Blom Jensen
Emma Helene Diechmann Jensen
Josefine Frieser Lange
Morten Bech Laugesen
Lærke Laurberg
Frederik Absalonsen Laursen
Louise Haugaard Nielsen
Anders Skov Pedersen
Sarah Snediker Pedersen
Anders Prangsgaard Sell
Kathrine Liv Halling Skov
Sidse Benedicte Skaar

Kristoffer Vestergaard
Albert Rydahl Walsted
					

Vielse/velsignelse

Dato
Ægtepar
08.06.2013 Christina Hartung
Jørgensen
Claus Jørgensen
22.06.2013 Susan og Jesper
Bjørnsted Ebbesen
		

Bisættelse/begravelse
Dato
22.03.2013
30.03.2013
06.04.2013
20.04.2013
30.04.2013
17.05.2013
17.06.2013

Afdøde
Jørna Kristine Petersen
Ellen Marie Jønsson
Hans Dahl Andersen
Aase Margit Lund
Inga Hansen
Mette Arbjerg
Bente Fisker Hansen

FRA MENIGHEDSRÅDET
Konfirmationer i
Egeskov Kirke
4. maj 2014
1. maj 2015
5. maj 2016
12. maj 2017

I forbindelse med den nye skolestruktur kommer der fremover
ændring omkring konfirmandundervisning, onsdag. Der vil være
undervisning udover det sædvanlige skoleskema for at samle hele
konfirmandfællesskabet.
			
Lise Rind
Et lille Dannebrog
Nogle har undret sig over, at der
kun har været flaget med et lille

Dannebrogsflag ved kirken henover vinteren.
Egeskov kirke har også et stort
Dannebrogs flag, som vi bruger
så ofte som muligt. Men i perioder med stærk vind, og særligt
fra nordlige retninger, gør at der
skabes turbulens omkring kirketårnet, og gør det svært at bruge
vores store flag, da det let snører
sig rundt om flagstangen og kan
være utrolig svært at hale ned.
Kirkeværgen

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
		28. juli

kl.10.00

			Kollekt: Døvemenighederne
		4. august
kl. 09.00
11.		 august
kl. 10.00
15 		 august
kl. 19.00
18. august
kl. 10.00
25. august
kl. 10.00

JULI

9.s. efter Trinitatis med kirkekaffe 		

Lise Rind

AUGUST
10. s. efter Trinitatis
Kresten Christensen
11. s. efter Trinitatis
Bjarne Hvid
Udendørs familiegudstjeneste 		
Lise Rind
12. s. efter Trinitatis 		
Lise Rind
13. s. efter Trinitatis 		
Lise Rind

SEPTEMBER

		Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
			 1. september kl. 10.00
14. s. efter Trinitatis efterfølgende menighedsmøde 		
Lise Rind
			8. september kl. 19.00
15. s. efter Trinitatis
Jakob Damm Knudsen
15. september kl. 10.00
16. s. efter Trinitatis 		
Lise Rind
22. september kl. 10.00
17. s. efter Trinitatis Høstgudstjeneste		
Lise Rind
29. september kl. 10.00
18. s. efter Trinitatis Familiegudstjeneste 		
Lise Rind

OKTOBER

Kollekt: Vejlby sogns menighedsarbejde
			6. oktober
kl. 14.00
19. s. efter Trinitatis
Peter Jacobsen
13. oktober
kl. 10.00
20. s. efter Trinitatis med kirkekaffe 		
Lise Rind
20. oktober
kl. 10.00
21. s. efter Trinitatis 		
Lise Rind
22 oktober
kl. 14.30
Hverdagsgudstjeneste 		
Lise Rind
27. oktober
kl. 10.00
22. s. efter Trinitatis BUSK gudstjeneste 		
Lise Rind

NOVEMBER

			 1. december kl. 10.00

DECEMBER

1. s. i Advent Familiegudstjeneste 		

Lise Rind

www.vesterkopi.dk

		Kollekt: Danske Sømands- og udlandskirker
			3. november kl. 10.00
Alle Helgens Dag (ingen dåb) med kirkekaffe 		
Lise Rind
10. november kl. 10.00
24. s. efter Trinitatis 		
Lise Rind
17. november kl. 19.00
25. s. efter Trinitatis
Karina Dahlman
19. november kl. 17.30
Børnegudstjeneste 		
Lise Rind
24. november kl. 10.00
Sidste søndag i Kirkeåret 		
Lise Rind

