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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 onsdag den 1. april 2015.
Layout og tryk:
Vester Kopi.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Et nyt år
alt for store mål i livet. Vi må dog
ikke glemme, at for nogle er det
krævende bare at være menneske. Det, at være et positivt menneske, at læse, at leve med sin
ADHD, eller at elske sig selv, kan
være store mål at klare hver dag.
Et stort mål for mange er, at være
til som et helt menneske. Det sker,
når de vælger små skridt i livet og
nyder dem. Ja, nyder familielivet,
en kop varm urte-thé eller en god
snak med naboen.
Der er mange store og mange små
ting, der giver os energi og værdi i
hverdagen. Det er vigtigt, at vi holder fast i de mål og glæder i det nye
år. Måske det kan være et nytårsfortsæt, der kan overholdes.

Et nyt kirkeår er begyndt. Vi har
haft vintersolhverv - dagene bliver
nu lysere og lysere, men stadig koldere og koldere indtil Kyndelmisse.
Nytårsaften kunne vi alle hilse et
nyt kalenderår velkommen. Og
måske indledte vi – endnu engang
- det nye år med en lang liste over
nytårsforsæt eller målsætninger for
os selv og familien. Men hvorfor?
Hvad er årsagen til, at vi år efter år
presser os selv med ambitioner og

mål i en tid, hvor vinterens mørke
og kulde har tæret på kræfter og
humør? Har vi allerede glemt julens
varme og nærvær og julebudskabet? Er det fordi vi frygter at miste
styring og fodfæste i vores tilværelse, eller er vi bange for at spilde
tiden? Måske er vi i virkeligheden
usikre på bare at være menneske?
SLAP af - Gud elsker dig!
Jeg tror, at rigtig mange af os har

Nytårsforsættet, der holder
Hvert år – julenat - får vi alle et
nytårsforsæt, som holder, nemlig
Guds kærlighed. Det betyder, at
Gud favner os også i det nye år og
hver dag - selv når vi er trætte og
ikke føler, at vi slår til eller ikke kan
fuldføre alle de nye mål for styring
og perfekt liv.
Guds kærlighed sætter os fri til
at leve det perfekte ikke-perfekte
liv og det styrede ikke-styrede liv,
hvor vi kan være til, som det menneske, vi er.
Godt nytår til jer alle!

Lise Rind
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Sket siden sidst
Vi har i Egeskov kirke fejret, at
høsten kom godt i hus – med en
dejlig gudstjeneste og festlig høstfest i laden efterfølgende. Egeskov kirke har i efteråret dannet
ramme om ”Fyld Danmarks kirker”, BUSK-gudstjeneste, babysalmesang, morgensang og sang-

aften i forbindelse med ”Spil
dansk dag”. I præstegården har vi
kunnet nyde Preben Andersens
smukke malerier og akvareller.
Vi har haft fornøjelsen af at høre
Egeskov-koret, et fint Lucia-optog indledte gudstjenesten 1. søn-

dag i advent, og Snoghøj-koret
medvirkede ved en god og festlig
julekoncert. Endnu engang fyldt
kirke med god stemning til juleaftengudstjenesterne. Dette er blot
nogle af de mange aktiviteter, der
er fundet sted i Vejlby sogn.

Høstfest i laden

Egeskovkoret

Skuespil i telt (Sommersjov)

Luciaoptog
Kirkevagt udflugt Østerhåb
Udendørsgudstjeneste
(Sommersjov)

Snoghøjkoret

Januar - Februar - Marts - April - Maj 2015

5

Kirkeåret i Egeskov kirke
Kirkeåret i den danske folkekirke
begynder den 1. søndag i advent.
Vi er således godt på vej mod fasten, påske og pinse. Og den 1.
maj 2015 konfirmeres et nyt hold
unge i Egeskov kirke.

Gudstjeneste med Folkekirkens
Nødhjælp søndag den 8. marts.
Som en del af Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling vil vi til
gudstjenesten have fokus på nødhjælpsindsamlingen.

Hverdagsgudstjeneste
Er en kort nærværende gudstjeneste med nadver. Efter gudstjenesten har vi hyggeligt samvær med
kaffe og kage. - Se gudstjenester

Påske
Påsketiden har stor betydning for
den kristne tro. I Påsken indstifter
Guds søn nadvermåltidet, bliver
hyldet, forrådt, taget til fange,
hånet, svigtet, korsfæstet, dør,
vinder over døden og genopstår.
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.
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.

Kyndelmisse
Kyndelmissegudstjeneste er en
stemningsfyldt gudstjeneste med
lys, musik, fortælling og salmesang. Efter gudstjenesten tænder
vi jeres medbragte lygter med ilden fra alterlyset. Sammen bryder vi mørket med fælles lysoptog, når vi går til præstegården.
Her fejrer vi kyndelmissen med
suppe, pandekager og sange om
kyndelmisse.
Fasten
Fastetiden er fra fastesøndag og
frem til påske. Fasten er tiden, hvor
vi kan samle tankerne om vores tro
og Guds betydning i vores liv.
Fastelavnsgudstjeneste
med
FDF. Det er en familiegudstjeneste. Vi slutter af med at slå til fastelavstønde og spise fastelavnsboller. Alle er velkommen med
udklædning eller som de ser ud.

Konfirmation
Den 1. maj bekræfter årets konfirmander deres tro på Gud.
Kristi Himmelfart
Kristi Himmelfart ligger 40 dage efter påske. Jesus stiger til himmels.

Pinse
Gudstjenesteværksted. Vi mødes to gange og taler om gudstjenestens betydning. Vi forbereder
Pinsegudstjenesten med salmevalg, indgang og udgangsbøn, oplæsning af tekster, pyntning af kirke, kirkebøn, valg af kollektbøn,
prædikenforslag og nadverliturgi.
- Se kalenderen
Pinsedag: 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 i fællesskab
med en glædesfyldt gudstjeneste i
Egeskov kirke
2. Pinsedag fejrer vi pinse med
friluftsgudstjeneste ved Kastellet i Fredericia. For 10. år i træk
inviteres alle sogne i Fredericia
Provsti til fælles gudstjeneste i
det fri. Man sidder på græsset
eller på sin medbragte havestol.
Musikken leveres af Fredericia
Postorkester, provstiets kirkekor
og vore egne stemmer.

Kollekt Egeskov Kirke
Jan, feb, marts Folkekirkens Nødhjælp
April - KFUM/KFUK Danmark
Maj - Folkekirkens Nødhjælp
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”Hvad gør jeg
for andre og
mig selv”,
aftenforedrag
ved Peter Lux

arbejde ved Landsforeningen af Væresteder, og om
Peter vil også fortælle om, hvordan hans
arbejde
Egeskov
Kirkesæ
menneskeværd, livsforståelse, samfundsforståelse, l
komme ind på, hvorfor vi skal favne andre og skabe
ressourcer.
Han vil også reflektere over hvorfor og h
Det´
for alle
nødvendigt for at bevare et velfungerende samfund.

hans arbejde sætter spor i hans
Derefter vil Kristian synge sange
egen forståelse af menneskesyn,
fra forskellige musicals, han har
menneskeværd,
livsforståelse,
medvirket i. Kristian Jensen var
Kirkekoncert
samfundsforståelse,
ligeværd og
ansat som kirkesanger ved Egerespekt.Den
Han vil
igennem
for- er
skov
Kirke
fra den 1.
maj 2009 til Kirke
16.
martssin2015
der
koncert
i Egeskov
den 1. august 2011 og begyndte
tælling komme ind på, hvorfor vi
Efter
enogforårssalme
viluddannelse
Kristian syng
samtidig på en 3-årig
skal favne
andre
skabe vilkår (fællessalme)
på Detom
Danske
Musicalakademi
i
for dem,
som ikkevil
besidder
Kristian
også defortælle
sit liv
fra kirkesanger
t
Fredericia. Efter uddannelsen fik
nødvendige ressourcer. Han vil
Kristian arbejde på Det Ny Teater
også reflektere over hvorfor og
i København.
hvordanDerefter
hans arbejde
vili LandsforKristian synge
sange fra forskellige mu
eningen af væresteder er nødvenkirkesanger
ved Egeskov Kirke fra den 1. maj 2009
digt for at
bevare et velfungerende samfund.
uddannelse på Det Danske Musicalakademi i Freder

Teater i København.

Kirkekoncert

Tirsdag, den 27. januar
kl. 19.00 i Præstegården
Peter Lux, et tidligere sognebarn
fra Vejlby sogn holder foredrag,
om sit arbejde ved Dansk Væresteds Idræt. Der er en idrætsorganisation under Landsforeningen af Væresteder.
Peter arrangerede sammen med
Landsforeningen af Væresteder
”Ferie Camp for udsatte voksne
og deres børn” ved Bøgeskov hallen i 2013 og 2014.
Peter vil fortælle om, hvordan

Morgensang i
Egeskov kirke

Vi starter dagen med en hyggelig
og rolig stund i tårnrummet i Egeskov kirke. Vi synger fra Højskolesangbogen og lytter til et digt
eller en fortælling, som kan tage
udgangspunkt i f.eks. årstiden,
livet, troen og fællesskabet. Vi
slutter med en kop kaffe og lidt
brød. Se datoer i kalenderen.

Den 16. marts 2015 er der koncert i Egeskov Kirke med Kristian
Jensen og Svitlana Leonchuk.
Efter en forårssalme (fællessalMorgensang
i Egeskov
kirke i Egeskov præsteVelkommen
me) vil Kristian
synge et par
saltil formiddagscafé!!
Cafeen
mer for Vi
os med
Svitlana
ved orstarter
dagen
medgård
en hyggelig
og rolig
stund i tå
er åben for alle, der har tid og lyst.
gelet.
lytter kaffe
til etogdigt
en fortæ
Vi serverer
brød, eller
snakker,
Kristian Højskolesangbogen
vil også fortælle om sit og
høre
fortælling
og
hygger
os.
Se
liv fra kirkesanger
til
musicalskuetroen og fællesskabet. Vi slutter med en kop kaffe o
datoer i kalenderen.
spiller og om arbejdet på et teater.

Formiddagscafe!

Formiddagscafe!
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Litteraturkreds
Vi mødes 4 gange om året i
Egeskov præstegård for at tale
om de bøger, vi har valgt i fællesskab.
Vi får en livlig dialog om bøgerne og afslutter med kaffe samt
hyggesnak.
Har du lyst til at deltage i litteraturkredsen, kan du kontakte
Ulla og Erik Lind (30117452).

Torsdag den 22. januar 2015
”Du forsvinder” af Christian Jungersen.
Kort omtale hentet fra Fredericia
biblioteks hjemmeside:
”Mias mand, privatskolelederen
Frederik, får konstateret en hjernesvulst og ændrer fuldstændigt
personlighed. Da det viser sig, at
han har bedraget skolen for millioner, går Mia ind i kampen for at
få ham frikendt. Hun bliver i tvivl
om, hvad der er hans egentlige personlighed.”

Torsdag den 26. marts 2015
”Harzen-Sanger” af Charlotte
Weize.
Kort omtale hentet fra Fredericia biblioteks hjemmeside:
”I skolegården sidder Hanna
ensomt og synger under et træ.
Niels sidder i træet og kikker på
fugle. Det umage par får hurtigt
et barn, Lisa, der som 15-årig forsvinder. Hanna leder efter hende,
men det er svært at lede efter noget dyrebart.”

Det´ for børn
Babysalmesang
Babysalmesang er en hyggelig
stund, hvor man kan koncentrere sig om sit barn og hygge sig
sammen med andre glade forældre. Vi synger, danser og vugger
til salmer og til børnesange, så
babyerne oplever med alle deres
sanser, og så tager de sig en l a n g
middagssøvn bagefter.
Er dette noget for dig og din
baby (fra 2 -10 mdr.), mødes vi i

kirken i alt 8 – 10 tirsdage kl. 10.00
– 11.30. Vi skal være min. 5, og
der er plads til max. 12 babyer på
et hold.
Vi starter et nyt hold den 13. januar 2015. Tilmelding til sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen
(mail kaab@hafnet.dk eller mobil
2330 7233). Du er også altid velkommen til at kontakte mig for at
høre nærmere.
Kirsten Bach-Kristensen

Børnegudstjeneste
Vi begynder arrangementet i
præstegården med fælles spisning
kl. 17.00. Gudstjenesten i kirken
begynder kl. 18.00 og slutter kl.
ca. 18.30. Tilmelding til spisning
sker til sognemedhjælper Kirsten
Bach-Kristensen. Spisning for
voksne koster kr. 25,- og er gratis
for børn. Se datoen i listen over
gudstjenester.
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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
12.07.2014 Nico Flohr
Grensteen
27.07.2014 Oscar Ivarsen 		
Schack
03.08.2014 Villads Groth-Aarup
10.08.2014 Mathias Keinicke 		
Grønning
16.08.2014 Valdemar Otto Bang
Nørgaard Kramer
24.08.2014 Anna Lindegaard
Hansen
31.08.2014 Huxi Bach Gjødsbøl
07.09.2014 Nanna Sofie
Carslund Knudsen
07.09.2014 Thilde Devantier 		
Bjerremand
28.09.2014 Noah Valentin 		
Breinbjerg Philippsen
26.10.2014 Esben Lange Holt
23.11.2014 Julie Gjødsbøl 		
Christensen
23.11.2014 Nicoline Kaagaard
Thorhauge

Vielse/velsignelse

Dato
Ægtepar
12.07.2014 Anja Flohr Grensteen
Jannik Flohr 		
Grensteen

26.07.2014 Christina Palmer Berg
Morten Berg

Bisættelse/begravelse

Dato
Afdøde
24.07.2014 Inga Marie Bjerrum
Pedersen
01.08.2014 Kjeld Kjeldsen
02.08.2014 Dorte Friishøj 		
Laursen
09.08.2014 Steen Harry 		
Guldberg Sørensen
06.11.2014 Hans Viggo Pedersen
25.10.2014 Bodil Poulsen

Konfirmation

Dato
01.05. 2015
Sarah Marie Sørensen
Sophie Qvist
Maja Wettendorff
Frederik Boberg Nielsen
Mathias Ladegaard Christoffersen
Jakob Skjøtt Knudsen
Trelde Næsvej 2
Zacharias Giesow Petersen 		
Kristtjørnevej 21
Thomas Donslund Petersen
Skovholtvej 5
Nikolai Zimmer Gade
Trelde Næsvej 290
Max Søndergaard
Koglevænget 9
Magnus Emil Sørensen
Oldenvænget 4
Muriel Michere Kristensen
Egeskov Bygade 29

Isabella Sandahl Ryser
Treldevej 215
Nikolaj Kold Just
Møllevej 11
Ludvig Hessellund Vestergaard
Trelde Næsvej 61
Asger Refstrup Jensen
Ryttergrøftvejen 63
Caroline Hvidberg Andreasen
Nummartrevägen 30, Sverige
August Mølholm Hansen
Forsythiavej 60
Cecilie Vesterholm Poulsen
Bogvænget 20
Mikkel Smidt Jørgensen
Trelde Næsvej 12
Thor Keil Mygind
Koglevænget 5
Emilie Ravnholt Marhauer
Højtoften 12
Sandra Hyldgaard Christensen
Thygesminde Allé 168
Anne Lauth Andersen
Viaduktvej 64 1. sal. Tv.
Oliver Nagel Møllebæk
Egeskovvej 329
Joakim Nielsen Christensen
Ligustervænget 4
Marcus Friis Poulsen
Viaduktvej 88

Konfirmationer i
Egeskov Kirke
5. maj 2016
12. maj 2017
6. maj 2018
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FRA MENIGHEDSRÅDET

Nye træer på
kirkegården

var tilfældet med kastanjetræerne
blandt andet for at undgå at plante
oveni de gamle rødder.
Lindetræerne på begge sider af den
Bruunske Pavillon erstatter de elmetræer, som blev fældet for mere
end 10 år siden. Særligt kirketårnet
har været udsat for vind og vejr siden elmetræerne blev fældet. Både
kastanje- og elmetræerne var angrebet af sygdom og blev fældet af
sikkerhedsmæssige hensyn.

Egeskov kirke
– akvarel af
Preben Andersen

I slutningen af oktober blev der
plantet nye træer på Egeskov kirkegård. Der er plantet egetræer mod
nord og øst, og lindetræer mod vest
ved den Bruunske pavillon. De nye
træer er plantet indenfor stendiget
på den gamle del af kirkegården for
at fastholde traditionen med træer,
der omkranser den gamle del af kirkegården. Den nyere del af kirkegården har fortsat frit udsyn over
Rands Fjord. Egetræerne er dog
plantet med større afstand end det

I forbindelse med Preben Andersens maleri-udstilling i præstegården i efteråret 2014 udførte Preben
3 forskellige akvareller af Egeskov
kirke. Det ene er trykt på forsiden af dette kirkeblad. Motivet vil
fremover blive brugt på dåbsbeviser, konfirmationstelegrammer
mv. fra Vejlby sogn. Akvarellerne
hænger nu som permanent udsmykning i præstegården.

Nyt lydanlæg
i kirken
I juli blev der installeret et nyt lydanlæg i kirken. Desværre har der

været en del problemer i de første
måneder med hyletoner og skrat i
højtalerne, og leverandørens teknikker har besøgt kirken et par gange for at rette fejl og indstille anlæget. Oplever man problemer med
lydforholdene eller teleslyngen, så
giv gerne besked til kirkens personale eller menighedsrådsmedlemmer, så vi kan få rettet fejlene.

Menighedsrådsmøder
1. halvår 2015
Der holdes møde på følgende datoer: 14/1, 4/2, 4/3, 25/3, 22/4,
20/5 og 10/6 2015. Alle gange kl.
18.00-21.00.

Sogneindsamling
Den 8. marts 2015 afholder
Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling. I Vejlby Sogn har vi
dog valgt ikke at sende indsamlere rundt i sognet. Bidrag, der
lægges i kirkebøssen i januar,
februar og marts 2015 går til
Folkekirkens Nødhjælp, og vi
takker på forhånd for hjælpen.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
JANUAR

Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag

D. 11.
D. 13.
D. 18.
D. 25.

kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 10.00

1. s. e. H.3 k			
Hverdagsgudstjeneste		
2. s. e. H.3 k			
3. s. e. H.3 k			

			Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

D. 01.
D. 08.
D. 15.
D. 22.

kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Septuagesima kyndelmissegudstjeneste
Seksagesima 			
Fastelavn familiegudstjeneste med FDF 		
1. s. i fasten (ingen dåb)		

		Søndag
Tirsdag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

D. 01.
D. 03.
D. 08.
D. 15.
D. 22.
D. 29.

kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

2. s. i fasten med kirkekaffe		
Lise Rind
Børnegudstjeneste
Kirsten Bach-Kristensen og Lise Rind
3. s. i fasten			
Ole Engberg
Midfaste			
Lise Rind
Mariæ Bebudelsesdag
Lise Rind
Palmesøndag De 7 læsninger (ingen dåb)
Lise Rind

			Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Tirsdag

D. 02.
D. 03.
D. 05.
D. 06.
D. 12.
D. 19.
D. 26.
D. 28.

kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 10.00
kl. 09.00
kl. 10.00
kl. 14.30

Skærtorsdag			
Lise Rind
Langfredag (ingen nadver)		
Lise Rind
Påskedag med kirkekaffe		
Lise Rind
2. påskedag (ingen nadver)		
Lise Rind
1. s. e. påske			
Lise Rind
2. s. e. påske			
Ole Engberg
3. s. e. påske			
Lise Rind
Hverdagsgudstjeneste		
Lise Rind

Fredag
Søndag
Søndag
Torsdag
Søndag
Søndag
Mandag

D. 01.
D. 03.
D. 10.
D. 14.
D. 17.
D. 24.
D. 25.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 09.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Søndag

D. 31. kl. 10.00

Bededag konfirmation (ingen alm. højmesse) 		
Lise Rind
4. s. e. påske			
Lise Rind
5. s. e. påske			
Lise Rind
Kristi himmelfart		 		
Lise Rind
6. s. e. påske			
Ole Engberg
Pinsedag med kirkekaffe		
Lise Rind
2. pinsedag Gudstjeneste på kastellet i Fredericia
(ingen gudstjeneste i Egeskov kirke)
Trinitatis			
Lise Rind

FEBRUAR

Lise Rind
Lise Rind
N.N
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

MARTS

APRIL

www.vesterkopi.dk

MAJ

