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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
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.
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 – 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. Deadline for indlæg til næste
nummer er den 17. februar 2014.
Layout og tryk:
Vester Kopi.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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En gammel kirke – nye tider?
Snart fejrer vi det nye kirkeårs begyndelse. Det sker den 1. søndag
i advent – så kommer jul, påske,
pinse og så videre. Det samme
sker år efter år på en ny måde og
i en ny tid.
Folkekirken og forventningens
glæde
Lige om lidt begynder familiens
mindste forventningsfuldt at tælle
ned til julefesten den 24. december. Andre derimod tænker måske, at det er en trist og mørk tid,
vi går i møde. Forventningerne til
adventstiden og julen er mange,
og de er meget forskellige alt afhængig af hvor i livet, vi befinder
os.
Uanset hvilke forventninger vi
hver især har til den kommende
tid, så står kirken parat til at spejle netop vores forventning. Fordi
det er kirkens opgave at møde
mennesker, der hvor de er, uanset
hvor i livet, de befinder sig. Sådan
er det, fordi kirken er Guds hus og
ikke kun vores. Gud tager imod os
og møder os med sine store, fornyende og livgivende ord. I kirken
indgydes vi tro, håb og kærlighed.
Vi bliver en del af noget større –
en del af et fællesskab - en sammenhæng og en guddommelig
fortælling, som giver livet mening
og mål. Hvor ellers i vores samfund, møder vi det?

Folkekirken og julens dybde
Hvert år hører jeg folk sige, at julefesten først for alvor begynder
for dem, når de den 24. december sidder i kirken og lytter til juleevangeliet. Det bliver taget for
givet, at kirken er åben samt har
de sædvanlige salmer i salmehæftet. Og det er da SKØNT!
Juleevangeliet tilfører julen en
tyngde og giver julefesten en større klangbund. Det giver mening at
lytte til evangeliet om jordens vigtigste fødsel – fra Gud.
Forventningens glæde og stillingtagen til Folkekirken
Når julen, ifølge de fleste, hører
sammen med kirken, den kristne
tro og juleevangeliet, kommer
spørgsmålet naturligt: Hører vores kultur og samfund sammen
med kirken og kristendommen?
Der er sket forskellige forandringer
i folkekirken gennem de sidste år,
som en del af en samfundsmæssig og politisk udvikling. Kirkeministeriet er kommet på andenpladsen og hedder nu ministeriet
for ligestilling og kirke. Måske et
politisk signal om, at lighedstanken skal gøres gældende religionerne imellem og en svækkelse
af folkekirken. Der er kommet
modelforslag for styringsstrukturen af folkekirken fra et udvalg
under ministeriet, som landets

menighedsråd skal tage stilling til.
Søndagens gudstjeneste (fundamentet for vores kristne tro) kan
nu flyttes til en hverdag efter sognets behov.
Jeg tror ikke, at vi kan forvente, at
kirken er en forsat naturlig del af
vores kultur og samfund. Og jeg
tror, at vi skal tage vare på kirken,
så den bevæger sig men ikke forsvinder fra det, som bærer os.
Det betyder, at vi nu skal være
der, for den kirke, som er der for
os. Vi skal alvorligt overveje, hvor
vi ønsker kirken og kristendommen i vores dagligdag og kultur.
Det skal fortsat give mening og
glæde at holde advent, jul, påske
og pinse i kirken og hjemmet, som
en del af vores kristne tro!
Det vil være skønt, hvis kirkens
døre er åbne, og kirken forsat er
stedet, hvor vi alle kan søge hen.
Her i Vejlby sogn fejrer kirken
fortsat kirkens højtidligheder og
livet i sin helhed , også selvom tiderne forandrer sig!
Glædelig jul og et godt nyt kirkeår
til jer alle
Lise Rind
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Sket siden sidst
Vi har i sognet haft et dejligt efterår med forskellige aktiviteter, med
smuk sommerkoncert, sommersjov i Bøgeskov, god start af kon-

firmander og juniorkonfirmander,
særgudstjeneste, arrangementer,
Kirkevagternes udflugt og meget
mere.

Kirkekaffe hos præst Lise Rind

Organistens værksted

Høstgudstjeneste og kaffe i
Kirkeladen

Spil Dansk med Bøgeskov skole

FDF gør klar til BUSK

Hvad er et
menneske?
Kirkehøjskolen i
Fredericia Provsti 2013-2014
Onsdag d. 22. januar kl. 10.15
Jørgen Carlsen, idéhistoriker,
højskoleforstander: Da
Grundtvig blev Grundtvig Grundtvigs menneskesyn
Onsdag d. 22. januar kl. 13.00
Film: Drengen med cyklen.
Belgisk / fransk film fra 2011.
Introduktion ved sognepræst
Susanne Knudstorp.
NB: Ny dato:
onsdag d. 26. februar kl. 10.15
Jacob Birkler, formand for
Etisk Råd: Menneskesyn til
eftersyn – menneskesyn og
etik i vores tid

Juniorkonfirmander 2013

Onsdag den 26. februar
kl. 13.00
Marianne Frank Larsen,
sognepræst, Herslev:
Menneskesynet i ny nordisk
litteratur
Alle møder foregår i Christianshus ved Christianskirken.
Kirkehøjskole folder er i din
kirke. Programmet er også på
www.fredericia-provsti.dk
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Kirkeåret i Egeskov kirke

Præsteboligen

Juleh

Ved arrangementerne i KonfirMin familie og jeg har gennem
mandstuen er der mulighed for
mange år været glade for at bo i
at lægge et beløb som betaling
præstegården; men siden jeg sidfor kaffen. De penge, som komste år blev alene, har det været
mer ind, uddeles som julehjælp til
vanskeligt for mig at bo i den store
enlige eller familier i Vejlby sogn,
præstebolig. Derfor vil min privatder har svært ved at indfri de
adresse fremover være i Frederiforventninger, der knytter sig til
cia, på Viaduktvej 5. Men jeg vil
julen. Hjælpen gives i form af en
naturligvis stadig være at træffe på
rekvisition til køb af varer i EgeEgeskov Bygade 15, hvor jeg staØnsker
at bliveskov
medlem,
Brugs – eller
og den søges gendig har mit kontor
og mindu
arbejdsmenighedsrådet. Der er tale
plads - og på det
samme
vide
meretelefonom FDFnem
så kontakt:
om mindre beløb, da det drejer sig
nummer som hidtil: 7595 7744.
om indsamlede midler.
Susanne Rysgaard

FDF
Fredericia Vejlby

Advent og Juletid i Egeskov
Vi er så heldige, at vi her i Vejlby
sogn ved Egeskov kirke har nye
og gamle traditioner.
Vi begynder adventstiden og julens forberedelse med en familiegudstjeneste med Sankt Lucia
optog og deltagelse af FDF. Vi
har julefortælling, julegudstjeneste for dagplejen, vuggestue,
børnehaven og skolen, julehygge i
præstegården. Vi har De Ni Læsninger, og vi holder julens gudstjenester med ekstra krydderi og
runder af med en Helligtrekonger
gudstjeneste. Så jo julen kommer
til Vejlby sogn også i år.
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Kyndelmisse
Kyndelmissegudstjeneste er oprindelig lys og renhedsgudstjeneste, som er forbundet med lys og
håb. Kyndelmissen er vinterens
midte, hvor tiden til foråret kun
bliver kortere. Egeskov kirke holder en stemningsfyldt gudstjeneste med lys samt musik og slutter
af i præstegården med suppe,
pandekager samt et par af højskolesangbogens sange om kyndelmisse.
Fasten
Fastetiden hører kirkeåret til fra
faste søndag og frem til påsken.
Det er i denne tid, vi samler tankerne om vores tro og Guds betydning i vores liv.
Gør vi så det? Det er ikke så
svært og heller ikke så drastisk,
som vi måske tror. Det er jo faktisk kun at give slip fra hverdagen
og fokusere på Gud og troens
værdier. Som noget nyt i Egeskov
kirke holder vi prædikenværksted
i fasten.

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
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Aftenforedrag
MUSIK og TRO i Egeskov kirke
Salmesangsforedrag ved Salmedigter Hans Anker Jørgensen.
Kristendommens glædelige budskab er ikke tiltænkt en særlig kulturel eller religiøs elite, men hele
folket. Det har altid været teologen og salmedigteren Hans Anker Jørgensens holdning, og den
slår han endnu en gang fast i forbindelse med bog- og cd- udgivelsen ”Du siger det med blomster”.
I samarbejde med jazz musikeren Caroline Borello Lerche, der
er konservatorie-uddannet musikpædagog og organist, har han
skabt 24 nye salmer, der har det
tilfælles, at de umiddelbart kan
synges af alle. Formålet er dels at
få mere liv i kirken via musikken,
dels at få skabt en salmeskat, som
også sjældne kirkegængere kan
synge og forstå.
Fællessangen i kirken er Hans
Anker Jørgensens hjertebarn, og
for ham er det vigtigt, at salmerne
er for alle, uanset hvor ofte man
går i kirke, og uanset om man er
gammel eller ung.
Han har skrevet langt over 100
salmer, og blandt andet seks salmer er med i den nye salmebog,
hvoraf den mest kendte er ”Du
satte dig selv i de nederstes sted”.
Den 12. marts kommer Hans Anker Jørgensen til vores kirke for at
fortælle om sin nye digtsamling,

”Du siger det med blomster”.
Og så skal der synges, både Hans
Anker Jørgensens kendte salmer
fra salmebogen, men vi skal også
prøve nogle af de helt nye salmer.
Det skal opleves! - Se kalenderen

Eftermiddagsmøde

Foredrag af
”Pigen fra Auschwitz”.
Arlette Andersen er en af de få
overlevende fra Auschwitz, som
stadig kan fortælle om sine oplevelser i udryddelseslejren. Arlette Andersen er oprindeligt fransk
jøde fra Paris. Tyve år gammel blev
hun sendt til Auschwitz fra januar
1944 til januar 1945. Arlette Andersen blev dansk gift efter krigen
og har boet i Fredericia siden 1951.
Så længe hun kan, vil hun gøre sit
til, at Holocaust ikke bliver glemt!
Arlette Andersen opfordrer især
unge mennesker til at komme og
høre beretningen! - Se kalenderen

Koncert
Julekoncert i Egeskov kirke
Lyngsoddekoret synger julen ind
og menigheden synger med på
fællessalmer.
Lyngsoddekoret er Danmarks
hyggeligste kor fra Fredericia.
- se kalenderen

Forårskoncert i Egeskov kirke
Tre af Fredericia provstis organister Birgitte Krogsgaard Madsen,
Dorthe Gade og Svitlana Leonchuk holder koncert i Egeskov
Kirke.
De tre organister fandt sammen
om at lave en koncert på de instrumenter (klarinet, obo og klaver) de først er uddannet fra konservatoriet på. Aftenen byder på
musik af blandt andet Mozart,
Telemann, Brahms, Rachmaninoff.
- Se kalenderen
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Det´ for børn
Jule- babysalmesang
Vi synger, danser og vugger til
julens salmer og sange. Vi synger ca. en time,
bagefter trænger
babyerne måske
til et lille måltid
og forældrene
får en kop kaffe
og lidt julesmåkager inden turen
hjem. Alt dette

for 0 kr. og skulle man bo udenfor
sognegrænsen er man også meget
velkommen! – Se kirkekalenderen
Nyt Babysalmesang tilbydes i
foråret/sommeren! Kontakt sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen.
Børnegudstjeneste
”Go nat og sov godt ”
Vi fortsætter med børnegudstjeneste i børnehøjde. En for børn i

alderen 6/7 år til 11 år og en for
børn fra 2 år til 5 år. Selvom vi laver gudstjeneste for en bestemt
aldersgruppe, kan alle aldre stadig
deltage og få en oplevelse med
hjem.
Vi begynder med spisning kl.
17.30 i præstegården, dernæst
går vi over til kirken til gudstjeneste. Vi slutter ca. kl. 19.00.
- Se kalenderen og Elbobladet.

Det´ for alle
Julekor
For dig som går i 3., 4., 5. klasse
og vil synge i kor, gå i Luciaoptog
den 1. dec. og 17. dec. og synge til
De Ni Læsninger den 15. december. Tilmelding og kontakt til Svitlana Leonchuk, 2275 5617
– se kalenderen

Tirsdagskor
Tirsdagskoret øver tirsdag i lige
uger kl. 16.30-17.30 i Egeskov
kirke. Tirsdagskoret kan synge til
forskellige arrangementer i kirken
og med Lejlighedskoret.
Tirsdagskorets formål er, at alle

kan føle sig frie til at synge og skabe sangglæde.
Du er også velkommen!
Tirsdagskoret ledes af organist
Svitlana Leonchuk.
– se kalenderen

Konfirmationer i
Egeskov Kirke
4. maj 2014
1. maj 2015
5. maj 2016
12. maj 2017
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Sogneindsamling 2014
Folkekirkens Nødhjælp
arbejder i Etiopien med:
• Ligestilling og styrkelse af
civilsamfund
• Bekæmpelse af sult
• Bekæmpelse af hiv og aids
• Katastrofeforebyggelse

Den 9. marts 2014 afholder
Folkekirkens Nødhjælp den
årlige husstandsindsamling.
I 2013 gik 19.000 dansker på
gaden og samlede 13,5 mio. kr.
ind til Folkekirkens Nødhjælps

arbejde. Vejlby sogn var med og er
med igen i år til at gøre en forskel!
Indsamlingen sætter i 2014 fokus
på Etiopien, som for præcis 30 år
siden oplevede den store sultkatastrofe.

Sogneindsamlingen organiseres
af over 1000 frivillige, som sikrer, at indsamlingen bliver vellykket. Vi har også brug for dig!
Meld dig som sogneindsamler
til sognepræst Lise Rind

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.

25.08.2013
01.09.2013
15.09.2013
13.10.2013

Dåb

Vielse/velsignelse

Dato
Døbte
07.07.2013 Josefine Emilie Gry
Rasmussen
11.08.2013 Kevin Brown 		
Andersen
18.08.2013 Sylvester Begtrup
Linnet

Lærke Marcussen
Alina Ziva Berthelsen
Ida Nonboe
Malthe Schmidt 		
Jensen
			

Dato
Ægtepar
17.08.2013 Camilla Thorhauge
Jensen og Michael
Birk Jensen
07.09.2013 Iris Claudia Schulze
og Carsten Schulze

07.09.2013 Mette Juhl Sørensen
og Frans Møller 		
Sørensen
12.10.2013 Christine Kongsted
Jensen og Mikkel
Søndergaard 		
Mikkelsen

Bisættelse/begravelse
Dato
Afdøde
10.09.2013 Per Nygaard 		
Kristensen
10.10.2013 Ib Nygaard
Kristensen
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FRA MENIGHEDSRÅDET
Endnu et år er gået!
Nu hvor 2013 går på hæld, kan
vi skue tilbage på et år, hvor meget er forandret. Vi har indledt
samarbejde med Kirkernes Hus
omkring driften af kirkegården,
regnskab og personregistrering.
Starten på dette samarbejde er
gået fornuftig, og alt foregår i en
god atmosfære.
Det nye samarbejde med Kirkernes Hus har også været en stor
udfordring for menighedsrådet,
som jo tiltrådte for et år siden,
men også her har det foregået i
en god ånd.
Vi nåede endda at tænke kreativt
og ville holde en visionsdag i september. Det blev desværre ikke til
noget på grund af manglende tilslutning. Efterfølgende har vi fået
mange positive reaktioner på det
initiativ, vi tog. Det siger vi tak for,
og vi vil derfor også arbejde videre
med det i det kommende år.
Niels Staals Mindesølje, som blev
sat i laden i 2007, er nu endelig
renoveret og sat på plads. Den
Bruunske Gravplads optræder nu
igen som en helhed.
Større projekter for 2014 er kalkning af kirken og nyt lydanlæg i
kirken.
Mange frivillige har i 2013 ydet en
stor indsats i Vejlby Sogn. Uden
dette bidrag havde mange ting

været svære at gennemføre. Tak
for det!
Fra personale og menighedsråd
skal lyde en stor tak til alle for
2013, med ønsket om en god advent, en glædelig jul og et godt
nytår!
Finn Lundy
Stormskade på kirken
Under den kraftige storm den 28.
oktober faldt knap 2m² af taget på
kirkens kor. Allerede næste morgen blev der lagt presenning ud på
kirkeloftet for at begrænse skaderne. Lægter og spær er intakte.
Stor var interessen for taget på
tårnet. Ved en gennemgang af taget dagen derpå, viste det sig glædeligvis, at det lå godt og stabilt.
Kirkeværgen

over toldkasserer og justitsråd
Niels Staal tilbage på Egeskov
Kirkegård. Mindesøjlen står i det
nordvestlige hjørne af familien
Bruuns gravplads, med udsigt
over Rands Fjord.
For 6 år siden valgte det daværende menighedsråd at tage søjlen ind på grund af kraftige skader
forårsaget af tidens tand.
Mindesøjlen er fredet, i lighed
med de andre mindeplader for de
enkelte medlemmer af familien
Bruun, derfor har nationalmuseet
vejledt menighedsrådet og godkendt renoveringen.
Søjlen blev stillet på plads den 28.
oktober 2013, og til trods for, at
den er bygget op af 6 dele modstod den stormvejret samme aften.
På kirkens hjemmeside kan der
læses mere om familien Bruun.
Kirkeværgen
Menighedsrådsmøder
1. halvår 2014
Mødedatoer : 8/1, 19/2, 19/3,
23/4, 21/5, 18/6
Møderne starter kl. 18.15 og afholdes i præstegården.

Niels Staals mindesøjle
Efter 6 års fravær er mindesøjlen

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
DECEMBER

			Kollekt: Børnesagens fællesråd (1.søndag i advent: Trankebarfondet)
			 1. december kl. 10.00
1. s. i Advent Familiegudstjeneste 		
Lise Rind
			8. december kl. 10.00
2. søndag i Advent med kirkekaffe
Lise Rind
15. december kl. 10.00
3. søndag i Advent/De 9 læsninger 				
							
(ingen dåb, ingen nadver) 		
Lise Rind
22. december kl. 10.00
4. søndag i Advent
Bjarne Hvid
24. december kl. 11.00, 14.30 og 16.00 Juleaften
Lise Rind
25. december kl. 10.00
Juledag
Lise Rind
26. december kl. 19.00
2. Juledag
Lise Rind
29. december 			
Ingen gudstjeneste

JANUAR

			Kollekt: Kirkens korshær: det lokale arbejde (Nytårs dag: Det danske bibelselskab)
		 1. januar
kl. 16.00
Nytårsdag
Lise Rind
5. januar
kl. 10.00
Hellig 3 Kongers søndag med kirkekaffe
		
Lise Rind
12. januar
kl. 10.00
1. søndag e. H.3 Konger
Lise Rind
14. januar
kl. 14.30
Hverdagsgudstjeneste		
Lise Rind
19. januar
kl. 10.00
2. søndag e.H.3 Konger
		
Lise Rind
26. januar
kl. 10.00
3. søndag e.H.3 Konger
Elli Krogh Foldager
		Kollekt: Y´men
			2. februar
kl. 16.00
			9. februar
kl. 10.00
16. februar
kl. 10.00
23. februar
kl. 10.00

FEBRUAR
4. søndag e.H.3 Konger Kyndelmissegudstjeneste
sidste s.e.H.3 Konger
Septuagesima
Seksagesima
		

Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

MARTS

		
Kollekt: KFUM og KFUK
			6. april
kl. 10.00

		
		

Lise Rind
N.N
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

APRIL
Mariæ Bebudelses Dag

		

N.N

www.vesterkopi.dk

Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
			2. marts
kl. 10.00
Fastelavns søndag Familiegudstjeneste
9. marts
kl. 10.00
1. s.i fasten sogneindsamling
16. marts
kl. 10.00
2. s.i fasten med kirkekaffe
23. marts
kl. 10.00
3. s. i fasten
30. marts
kl. 10.00
Midfaste sommertid

