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Du, som gør, at græs kan gro,
du, som vækker tyr og ko,
du, som skænker lys og luft,
kærlighed og sund fornuft,
du, som gav mig mund og hånd,
tak – du gode skaberånd!
(Salmedigter Hans Anker Jørgensen)
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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 mandag den 30 juni.
Layout og tryk:
Vester Kopi.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Forandringens tid – en tradition i bevægelse
Forårets komme byder på forandring, eller vi kan kalde det en
tradition i bevægelse. Naturens
forandring er det lille frø fra sidste
år, der nu titter frem af den mørke
muld. De, som kan lide at shoppe,
har sikkert allerede købt nyt tøj til
at forandre og sætte et nyt præg.
De, som har motorcykel, har sikkert allerede kørt den første forårstur og mærket forandringen fra
vinter til forår. Der er et kinesisk
ordsprog, der lyder – Når forandringens vinde blæser, er der
nogle, der bygger læhegn, mens
andre bygger vindmøller!
Ofte modtages hverken forandring eller tradition med ubetinget glæde. Nogle kan lide at sidde
bag et læhegn og holde fast i det,
som vi kender. Andre kan lide at

gøre brug af forandringens vinde
og flytte sig fra det sædvanlige
ståsted.
I Vejlby Sogn vil vi gerne begge
dele. Vi vil værne om gode solide
traditioner samtidig med, at nye
tiders tanker og idéer gøres til en
naturlig del af det, vi foretager os.
Vi bestræber os på at finde en god
balance!
Forandringer har altid været en del
af skabelsen, naturen – ja af livet.
En stor forandring for os var, da
Gud kom til verden, og endnu større var forandringen, da Gud døde
på korset, vandt over døden og gav
os livet efter døden. Forandringen
fortsatte i Pinsen, hvor Helligånden gav liv og styrke til disciplene,
så de på en ny måde kunne fortælle om Gud. Forandringens vinde

blæser stadig og er gældende i vores eget liv og valg af liv.
Ligesom blomsterfrøene kæmper sig igennem jordens muld,
ligesom disciplene fortalte og delte budskabet om Jesus Kristus
Guds søn, ja så kan vi være med
i forandringen eller den bevægelige tradition. I Vejlby sogn må de
forskellige foreninger både tænke
nyt og samtidigt holde fast i de
værdier vi kender. Det samme er
vel gældende for folkekirken og
vores egen tro.
Ja, her er plads til vindmøller og
læhegn – især plads til en tradition
i bevægelse.
Glædelig forår og forandring til jer
alle!				
Lise Rind
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Sket siden sidst
Siden november har vi haft julegudstjenester med skole, børnehave og dagplejen. Vi modtog
positivt feedback på tre gudstjenester juleaftensdag. Vi havde en
god fastelavnsgudstjeneste med

tøndeslagning i samarbejde med
FDF. Vi havde et indsigtsfuldt
MUSIK og TRO foredrag med
Hans Anker Jørgensen. Ja og
mange flere arrangementer, koncerter og gudstjenester.

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent med vores
dygtige julekor

Julekoncert med
Lyngsoddekoret
den 4. december

Kirkekaffe
2. søndag efter fasten

Dec. 2010 - Jan. - Feb. 2011

Præsteboligen
Min familie og jeg har gennem
mange år været glade for at bo i
præstegården; men siden jeg sidste år blev alene, har det været
vanskeligt for mig at bo i den store
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.
Susanne Rysgaard

Et betydningsfuldt og tankevækkende foredrag med
Arlette Andersen med mange
fremmødte

Kyndelmissegudstjeneste den
2. februar
En ny tradition med flot opbakning fra menighed og FDF.

Juleh
Ved arrangementerne i Konfirmandstuen er der mulighed for
at lægge et beløb som betaling
for kaffen. De penge, som kommer ind, uddeles som julehjælp til
enlige eller familier i Vejlby sogn,
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
om indsamlede midler.

FDF
Fredericia Vejlby
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
Besøg vores hjemmeside på
www.FDF.dk/fredericia-vejlby
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Kirkeåret i Egeskov kirke
Som noget nyt vil gudstjenesten
på den første søndag i måneden
være lidt anderledes med lægmandslæsning, familiegudstjeneste, eftermiddagsgudstjeneste,
aftensgudstjeneste eller andet.

Påskegudstjenesten bliver fejret
højtideligt med påskeliljer, kors,
salmer, og det glædelige budskab.
Efter gudstjeneste har vi kirkekaffe.
2. Påskedag er en glædens dag
med musikgudstjeneste med korsang fra Egeskov Koret.
Konfirmation
Den 4. maj kl. 10.00 bekræfter
årets konfirmander deres tro på
Gud.
Den 4. maj
Denne aften holder vi en aftenandagt for frihed, håb og tro, mens
lysene lyser op i vinduerne

Påske
Påsketiden har stor betydning for
den kristne tro. I Påsken indstifter
Guds søn nadvermåltidet, bliver
hyldet, forrådt, taget til fange, hånet, svigtet og korsfæstet. Guds
søn dør, vinder over døden og
genopstår Påskemorgen.
Palmesøndag holder Egeskov
kirke gudstjeneste med De 7 læsninger med palmeblade, korsang,
fællessang og musik. Vores lokale
børnekor ” påskekoret” vil deltage.
Skærtorsdag holdes der en højtidelig aftengudstjeneste.
Langfredag giver plads til refleksion.

Kristi Himmelfart
Kristi Himmelfart ligger 40 dage
efter Påske. Jesus stiger til himmels.
Pinse
Pinsen ligger 50 dage efter påske.
Helligånden suser liv i disciplene,
så de går ud og fortæller om troen på Jesus på forskellige sprog.
Det fejrer vi med en glædesfyldt
gudstjeneste i Egeskov kirke Pinsedag. 2. Pinsedag fejrer vi Helligånden og fællesskabet med friluftsgudstjeneste ved Kastellet i
Fredericia.
Se tidspunkt og dato i gudstjenestelisten

Fælles
gudstjeneste
2. pinsedag
På Kastellet fejres 2. pinsedag
mandag den 9. juni kl. 10.30
For 9. år i træk inviterer alle
sogne i Fredericia Provsti til fælles gudstjeneste i det fri.
Den reformerte og den katolske
menighed er også med. Man
sidder på græsset eller på sin
medbragte havestol.
Musikken leveres af Fredericia
Postorkester, provstiets kirkekor og vore egne stemmer.
Sognepræst Mariane Sloth og
diakonipræst Inge Pilegaard
Thomsen prædiker. Prædiken
såvel som salmer vil blive tolket
for hørehæmmede, ligesom der
på plænen oprettes et særligt
område med teleslynge.
Der uddeles opgavehæfter til
alle børn.
Efter gudstjenesten vil der være
mulighed for at købe sin frokost
i salgsvognen fra KFUMs Soldaterhjem.

8

Egeskov Kirke

Fyraftensmøde
Hyggelig eftermiddag, torsdag
den 8. maj, med sang fra Højskolesangbogen i præstegården. De
forskellige sange fremlægges af
medlemmer af det nye ”Egeskov
Koret”. De vil også fremføre et par
prøver på deres kunnen. Når vi er
”mætte” af sang, er der efterfølgende stegt flæsk og persillesovs
for de, der har lyst. Husk tilmelding.
- Se kalenderen

Sogneudflugt

Sogneudflugt går i år til Tyrstrup kirke og Årø den 1. juni
2014
Kl. 09.15 afgang fra Egeskov
præstegård.
Kl. 10.30 deltager vi i gudstjenesten i Tyrstrup kirke. Efterfølgende bliver der fortalt om kirken og
den store renovering i 2012. Med-

bragt mad og drikke indtages i kirkens sognegård.
Ca. Kl.12.40 afgang til Årø.
Kl. 13.40 sejler vi med færgen
over til Årø. Bussen følger med
over og der bliver en guidet tur
øen rundt med besøg på vingården og i kirken.
Ca. kl. 15.15 kaffe på Brummers
Gård og bagefter vil guiden være
til rådighed indtil afgang fra øen
kl. 16.15.
Tyrstrup kirke er beliggende i den
sydlige del af Christiansfeld. Den
er opført i 1862-63 af arkitekt L.
A. Winstrup og betegnes som hans
hovedværk. Kirken er en korsarmskirke med apsis, sakristi i sydøst og
tårn i vest. Den er bygget af gule
teglsten afstribet med røde skifter.
Bygningen har en høj sokkel af kvadersten, som er hentet fra den gamle kirke, der lå godt 100 meter øst
for den nuværende. Kirken er stor
og kan rumme ca. 400 mennesker.
I kirken deltog kong Christian X i
en andagt den 10. juli 1920 efter at
han, på den hvide hest, var redet
over den tidligere grænse ved Frederikshøj lidt nord for Christiansfeld. Et relief, lavet af kunstneren
Gunnar Hansen til minde om denne
begivenhed, hænger i våbenhuset.
Tyrstrup Kirke, også kendt som
”Genforeningskirken”, er en åben
vejkirke, der har åbent i sommerhalvåret 08.00-18.00 og vinterhalvåret 08.00-16.00.
- Se kalenderen

Koncerter

Kirkekoncert

”De grønlandske sangkor her i Danmark startede for 41 år siden, med
forskellige sangglade personer, som
er bosatte i Danmark af forskellige
årsager, som eksempelvis unge studerende, unge eller ældre som er
flyttet med deres familie, og andre
som vil bevare deres modersmål/
sangkultur, traditioner og så videre.
Jeg er en af dem, som virkelig holder af at synge, og har oplevet ved
flere optrædener gennem mange år
at give andre ”folk” den følelse ved
at synge, især det meget dybtgående ord af digtere/melodiopfinderens budskab”.
Sådan skriver Benigne B. Gadegaard, som er korleder for koret ”UMIAQ”, der kommer fra
Odense.
Koret gæster Egeskov kirke tirsdag den 20. maj kl. 19.00, hvor vi
får mulighed for at opleve grønlændernes sangglæde/sangkultur
og grønlændernes kærlighed til
Deres skønne land.
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”Organistens værksted”

Tirsdag den 22. juli spiller organist Svitlana Leonchuk orgel og
klavermusik i Egeskov Kirke i forbindelse med Åben Kirke.
På programmet er der værker af
bl.a. D. Buxtehude, F. Mendelssohn, P. Taikovskiy, S. Rachmaninoff.
- Se kalender

Sognegåtur
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Det´ for børn
Børnegudstjeneste
Strandgudstjeneste tirsdag den
10. juni kl. 17.30
Tema: ”Hvad fylder du dit liv med?”
Vi mødes på stranden ved bådepladsen til gudstjeneste og spisning. I bedes medbringe tæpper/
stole til at sidde på og drikkevarer.
Vi serverer pølser, brød og grøntsager.

Vi slutter ca. kl. 19.00. ”Go nat og
sov godt”
Gerne tilmelding til sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen
senest den 9. juni.
(Hvis det regner, kontakt Kirsten
Bach-Kristensen mht. ændringer)
- Se gudstjenesteliste og Elbobladet

Det´ for alle

Torsdag den 10. juli tager vi på sognegåtur til Kiselgur-gravene ved
Rands Fjor.
Den største danske industriproduktion af kiselgur lå ved Rands
Fjord, hvor der i alt har været
fire kiselgurværker. De tre har ligget indenfor det fredede område
omkring fjorden, og man passerer dem på de afmærkede stier.
Thorsten Linnet vil guide og fortælle om kiselgur-eventyret under
gåturen.
- se kalenderen

Hverdagsgudstjenester
En kort samt rolig gudstjeneste,
der bryder ugens hverdag. Gudstjenesten har siddende nadver.
Efter gudstjeneste er der hyggeligt samvær med kaffe og kage i
tårnrummet.
- Se gudstjenesteliste og Elbobladet
Tirsdagskoret
Hvis du er glad for at synge, er
Tirsdagskoret noget for dig.
Vi mødes uforpligtende på tirsdage i lige uger kl.16.30 - 17.30
i kirken. Vi synger nye salmer,
sange fra Højskolesangbogen og
lettere repertoire. Der bliver også
en mulighed, hvis det ønskes, for
at deltage i Lejlighedskoret med
dygtige korister fra området ved
Pinsegudstjenesten d. 8. juni.

Egeskov Koret
Det nystartede EGESKOV KORET - gospel-rytmisk-klassisk øver på torsdage kl. 19.00-21.00.
Koret er et blandet kor og er åben
for nye medlemmer. Kom og vær
en del af et dygtigt kor!
Koret ledes af organisten Svitlana
Leonchuk.
Kontakt Alice Skak Ege:
alice@a2home.dk – 28770821
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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
20.10.2013 Tom Scholtka
10.11.2013 Sophia Kloster 		
Gaarsvig
10.11.2013 Peter Helmer
Nørgaard

10.11.2013 August Gotfred 		
Weis Nielsen
12.01.2014 Nohr Rask Sabroe

Bisættelse/begravelse
Dato
Afdøde
08.11.2013 Elna Pedersen
19.11.2013 Mellanie
Wettendorff
28.11.2013 Lizzie Birgit
Clemmensen

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

Kommende Kirkelig handling i Vejlby sogn
Konfirmation
den 4.maj 2014

Anders Horne,
Stenten 37, Bøgeskov

Tom Scholtka,
Egeskov Bygade 14, Egeskov

Ida Bang-Pedersen,
Skovbrynet 22, Bøgeskov

Kasper Bakkestrøm Kejlstrup,
Stenten 39, Bøgeskov

Julie Staun-Kristensen,
Egeskovvej 338, Egeskov

Mathias Amtoft Brødsgaard,
Nøddevænget 6, Østerby

Kasper Waltersdorph Klement,
Skovbrynet 12, Bøgeskov

Thea Fevejle Stegemejer,
Højtoften 4, Bøgeskov

Silje Juhl,
Rødtjørnevej 15, Egeskov

Eline Katrine Koop Nielsen,
Skullebjergvej 32, Trelde Mark

Alberte Grauslund Thomsen,
Strandgårdsvænget 5, Trelde

Lasse Winding Frandsen,
Skullebjerg Allé 45, Østerby

Morten Vahr Rudebeck,
Stenten 61, Bøgeskov

Marc Wettendorff
Langgade 9, Flemløse

Lillian Holm Hansen,
Treldevænget 16, Trelde

Josefine Elmegaard Schmidt,
Kristtjørnevej 23, Egeskov
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Vejkirke –
Åben kirke
Vi kan igen i år med glæde konstatere, at menighedsrådet har
besluttet, at vores kirke – Egeskov kirke igen skal være Vejkirke – Åben kirke og dermed også
med i den nye Vejkirkebrochure
for 2014.
Som tidligere år betyder det, at
kirken ud over at være åben i arbejdstiden fra tirsdag til og med
fredag, også er åben lørdag/søndag fra kl. 11.00 til kl. 17.00. Vi
har stadig koncert, ”organistens
værksted”, i juli måned som en
del af Åben kirke. Hvor lokale og
turister kan nyde en god koncert i
en dejlig kirke.
Vi har igennem de sidste godt 10
år haft et rigtig godt hold kirkevagter, der har taget sig af at åbne
og lukke kirken lørdag/søndag.
Vi håber selvfølgelig, at de mange trofaste vil være med igen i år,
men jo flere vi er, jo bedre er det.
Derfor vil vi gerne invitere til et lille møde tirsdag den 6. maj 2014
kl. 14.00 i præstegården, her
vil vi over en kop kaffe/the med
blødt brød fordele vagterne for
den kommende sommer. På dette
møde vil vi også se på, hvor sommerens udflugt for kirkevagter og
kirkebladsuddelere skal gå hen.
Gode forslag er meget velkommen!
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Sidder man nu og overvejer at
melde sig og ikke rigtig kender
Vejkirkeordningen, er man meget
velkommen til at kontakte Finn eller Kirsten.

Finn Lundy på
tlf. 25 71 77 29
Kirsten Bach-Kristensen på
tlf. 23 30 72 33

FRA MENIGHEDSRÅDET
Naturstien/trampestien
Trampestien fra kirken ned over
Rands Fjord til Egeskovvej er nu
meldt klar fra kommunen og klar
til brug. Det vil blive markeret
den 27. april efter gudstjenesten. Her vil formand for Miljøog Energiudvalget Christian Bro
deltage. Nærmere i dagspressen
senere.
Finn Lundy
Udskiftning i
menighedsrådet
Simon Riis Christensen har af
arbejdsmæssige årsager valgt at
trække sig fra menighedsrådet.
Simon vil fortsat hjælpe menighedsrådet med forskellige opgaver. Vi takker Simon for arbejdet
i menighedsrådet!
Jens Lassen Jensen træder ind
i stedet. Han har tidlige siddet
i menighedsrådet 2000–2008,
hvor han blandt andet var næstformand. Vi byder Jens velkommen.
Da kirkebladet gik i trykken, var
de forskellige poster endnu ikke
fordelt.
Finn Lundy

Tak for godt samarbejde
Den 1. juli 2014 afslutter Sognepræst Hans Kurt Debel-Hansen
sin tid som sognepræst i Gårslev.
Hans Kurt Debel-Hansen har afløst for præsten i Vejlby sogn og
har i al den tid vist stor hjælpsomhed og interesse for sognet.
Det vil menighedsrådet og sognepræst Lise Rind gerne sige Hans
Kurt Debel-Hansen tak for!
Vi ønsker Hans Kurt Debel-Hansen alt godt fremover!
		
Lise Rind
Menighedsrådsmøder
1. halvår 2014
Mødedatoer: 23/4, 21/5 og 18/6.
Alle dage kl. 18.15 i præstegården.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
APRIL

			Kollekt: KFUM-KFUK i Danmark
			Søndag d. 06. kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
Lise Rind
		Tirsdag d. 08. kl. 14.30
Hverdagsgudstjeneste med kirkekaffe
Lise Rind
		Søndag d. 13. kl. 10.00
Palmesøndag/De syv læsninger
(ingen dåb, ingen nadver)
Lise Rind
Torsdag d. 17. kl. 19.00
Skærtorsdag
Lise Rind
Fredag d. 18. kl. 10.00
Langfredag
Lise Rind
Søndag d. 20. kl. 10.00
Påskedag med kirkekaffe
Lise Rind
Mandag d. 21. kl. 16.00
2. Påskedag med musikgudstjeneste (ingen nadver)
Lise Rind
Søndag d. 27. kl. 09.00
1. s. e. påske
Hans Kurt Debel

MAJ

			Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 04. kl. 10.00
2. s. e. påske/konfirmation
Søndag d. 04. kl. 19.00
Aftenandagt med kirkekaffe
Søndag d. 11. kl. 10.00
3. s. e. påske
Fredag d. 16. kl. 10.00
Bededag
Søndag d. 18. kl. 10.00
4. s. e. påske
Søndag d. 25. kl. 09.00
5. s. e. påske
Torsdag d. 29. kl. 10.00
Kristi Himmelfartsdag

Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag

d. 10.
d. 15.
d. 22.
d. 29.

kl. 17.30
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Kollekt: FDFs missionsarbejde
		Søndag d. 06. kl. 10.00
Søndag d. 13. kl. 19.00
Søndag d. 20. kl. 10.00
Søndag d. 27. kl. 10.00

Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

JUNI
6. s. e. påske ingen gudstjeneste i Egeskov kirke
pga. sogneudflugt
Pinsedag med kirkekaffe
Lise Rind
2. Pinsedag ingen gudstjeneste i Egeskov Kirke
Gudstjeneste på Kastellet Mariane Sloth/Inge Pilegaard Thomsen
Børnegudstjeneste på stranden
		
Lise Rind
Trinitatis
Lise Rind
1. s. e. trin
N.N
2. s. e. trin
N.N

JULI
3. s. e. trin
4. s. e. trin med kirkekaffe
5. s. e. trin
6. s. e. trin

		

Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
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