Egeskov Kirke
DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013

De kommende konfirmander

VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

38. ÅRGANG

2

Egeskov Kirke

KIRKELIG VEJVISER
Sognepræst - Lise Rind
Egeskov Bygade 15
7000 Fredericia
Tlf. 7595 7744 - liri@km.dk
Træffes bedst: kl. 11.00-13.00
tirsdag, torsdag, fredag og efter aftale
Kirkernes Hus
Kordegnene
Christiansvej 6,7000 Fredericia
Mandag - Fredag kl. 9.00-14.00
mail: mans@km.dk og gih@km.dk
Egeskov Kirkegård
Fredericia Kirkegårde
Kirkegårdskontoret
Christiansvej 6
7000 Fredericia
Tlf. 75 92 19 75
Faxnr. 75 92 19 78
Mail: fredericiakirkegaarde@mail.dk
Kontortid mandag-fredag kl. 10.00 - 14.00

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 og
tidspunkt for samtale med præsten. Barnets cpr. nummer og Forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest,
faddernavne medbringes.
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.

Kirketjener Anja Christensen
Mobiltlf. 23 44 38 53. email: egeskovkirke@mail.dk
Træffes bedst: kl. 9.00 -14.00
tirsdag og torsdag samt efter aftale

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.

Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen
Tlf. 2330 7233 - kaab@hafnet.dk

Kirkebil – Både til gudstjenester og møder!
Man bestiller kørsel ved at ringe til:
Vognmand Skov Larsen tlf. 7595 7007 senest dagen før.

Organist Svitlana Leonchuk
Tlf. 7593 5617 – svitlana@mail.dk
Kirkesanger Elisabeth Damkjær
Tlf. 7593 2927 / mobil 20772837

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 29. februar.

Kirkeværge Michael Bo Larsen
Tlf. 7591 1864

Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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At være en del af kirken på en ny måde
Mit navn er Helle Føns, jeg er
børnehaveklasseleder, og jeg har
de sidste næsten 4 år siddet i menighedsrådet ved vores kirke. Mit
arbejde tager mere og mere af min
tid, især nu hvor den nye skolestruktur er op over, så jeg har valgt
at sige farvel til rådet og lade en
anden overtage.
Det har været 4 lærerige år, med
indsigt i meget mere end jeg havde
forestillet mig. F.eks. hvordan man
passer og plejer en kirkegård, ikke
noget med at lave om på noget
uden at søge om tilladelse først.
Pleje og renovering af bygninger.
Det kan tage lang tid at finde de

rigtige sten til kirketårnets tag og
så få tilladelse til at bruge dem.
Det har været rigtig godt at være
med til at planlægge arrangementer og være med til at føre planerne ud i livet. Høstgudstjenesterne
har været hyggelige med dejlige
arrangementer i laden bagefter,
og spagetti-gudstjenesterne har
jeg haft fornøjelsen at følge på
tæt hold, da det var mig der stod
for maden bagefter. Denne børnegudstjeneste har udviklet sig
meget i den tid jeg har været her.
Første gang kom der 8 i kirken og
til spisning, sidst var vi 52.

beskåret, at skulle ansætte en ny
præst. Det er sket i min periode.
Først gennemlæsning af alle ansøgningerne, så udvælgelse af
dem vi ville se nærmere på, dernæst flere dage med prøveprædikener og samtaler i konfirmandstuen bagefter. Til sidst votering
og beslutning. Resultatet af vores
anstrengelser står på prædikestolen hver søndag. Jeg synes vi
gjorde det godt.
Det har været spændende at være
med til denne procedure.
Med venlig hilsen
og glædelig kirkeår
Helle

Det er ikke et hvert menighedsråd

Mød vores nye kirketjener
Allerførst vil jeg sige tusind tak for
den dejlige modtagelse, jeg har
fået. Alle jeg har mødt har været
så venlige, forstående og hjælpsomme, og er det stadig.
Jeg er 43 år og gift med Bjarne.
Vi har tre børn Freja, Markus og
Silje på henholdsvis 16, 13 og 10 år.
Vi har de sidste fem år boet i Belle nær Daugård. Mit arbejde var
blandt ældre mennesker på et aktivitetscenter i Hornsyld. Det var
et dejligt sted, som desværre blev
nedlagt på grund af besparelser.

Jeg er uddannet pædagog og har
arbejdet som sådan i en årrække
i vuggestuer og børnehaver. Fra
2004 til 2007 havde vi den glæde
og udfordring at være lærerfamilie for skandinaviske børn i Peru,
hvor opgaven var at oprette en
lille skole i Cuzco.
Nu håber jeg på mange år ved
Egeskov Kirke og glæder mig hver
dag over at arbejde et så smukt
sted og er glad for samarbejdet
med jer alle sammen.
Venlig hilsen
Anja Christensen
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Sket siden sidst
Vi har i sognet haft et dejligt efterår med forskellige aktiviteter,
med god start af konfirmander og
juniorkonfirmander og med gode
udflugter både sogneudflugten til
Esbjerg og kirkevagternes udflugt.
Vi har haft givende gudstjenester

blandt andet friluftgudstjeneste,
høstgudstjeneste,børnegudstjeneste og meget andet. Samarbejdet mellem Kringsminde fortsætter med at være givende for begge
parter. Egeskov kirke får frugt,
grønt og blomster til brug ved

høstgudstjenesten, og Kringsminde lånte sognepræsten til røddernesdag i efterårsferien. En dejlig
dag, hvor vores præst mødte kendte og nye ansigter. Her er forskellige billeder fra efterårets gang.

Sogneudflugten til Hjerting
kirke og Esbjerg evangeliet

Høstgudstjeneste med et flot
høstkirkerum og høstkaffe
var en dejlig glad dag. Hvor
vi smagte på konfirmandernes
lækre hjemmebag.

Kirkevagternes udflugt gik til
Fyn i år ved Horne kirke og i
en dejlig have

Her Hjerting kirke med altertavle
af Robert Jacobsen

En meget dejlig og kold dag
med god stemning.

Sognepræst Lise
Kringsminde

Mødet med Esbjerg evangeliet malet af
Erik Hagens på University College
Syddanmark var et meget spændende møde
med et virkeligt godt foredrag
af Flemming Rendbo.

Rind

Her skærer hun græskar ud
til syltning.

på
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Kirkeåret i Egeskov kirke
Advent og Juletid i Egeskov
Vi begynder adventstiden og juletid i forberedelse med en familiegudstjeneste med Lucia optog og
FDF julemarked i vores kirkelade,
vi har Selma Lagerlöf jul, den 11
december har vi dagplejen og børnehaven til julegudstjeneste samt
holder julehygge i præstegården.
Vi har de ni læsninger, Bøgeskov
skole kommer til julegudstjeneste
den 21. december, vi holder julens
gudstjenester med ekstra krydderi og runder af med en Helligtrekongersgudstjeneste.

Selma Lagerlöf jul
Egeskov kirke (tårnrummet)
kl. 16.00 - 16.35 den
6. dec., 13. dec., 20. dec., 25.
dec. og 3. jan.
I en travl tid lader vi Selma Lagerlöfs efterhånden gamle værker
skabe stilhed og refleksion over
de mange værdier adventstiden
og juletiden indeholder.

Vi hører en eller noget af Selma
Lagerlöfs julefortællinger og giver os selv en pause i stilhed med
mulighed for at tænde lys. For at
holde fast i juletiden og Selma Lagerlöfs verden begynder vi i adventstiden og fortsætte julen ud
til Helligtrekonger tiden.
Du er velkommen, også selvom
du kun kan komme en gang!
Julehygge: Syng julen ind
Præstegården, konfirmandstuen,
tirsdag den 11 december kl. 15.30
Traditioner er skønne og en af
disse traditioner er julehyggen. Vi
har taget den frem af skabet og
støvet den lidt af. Vi vil på denne
eftermiddag i adventstiden synge
forskellige julesange, gætte julequiz og høre en julefortælling.
Helligtrekongersgudstjeneste
Egeskov kirke søndag den
6. januar kl. 10.00
Helligtrekongersdag er en kirkelig festdag, som fejres 6. januar.
Helligtrekongersaften er aftenen før, altså den 5. januar. Baggrunden for dagen er beretningen
i Mathæus evangeliet om de vise
mænd fra Østerland, der havde
set en stjerne gå op, og nu vil de
tilbede ham. Pudsigt nok er der
så senere blevet tildigtet, at ”de
vise” var hellige, eller tre, eller
konger.

Helligtrekonger markerer afslutningen af de traditionelle tolv
juledage. I Danmark har vi holdt
fast i denne Helligtrekonger tradition og forskellige steder i landet
har de en særlig tradition.
I Egeskov kirke vil vi også markere
afslutningen af de tolv juledage
og mindes de vise mænds omsorg
og tilbedelse af Jesusbarnet med
en festlig gudstjeneste med helligtrekongerslys, kirkerum med
stjerner, musik og skønne salmer
samt kirkekaffe.
Kyndelmissegudstjeneste med
lys og musik for store og små
i Egeskov kirke
søndag den 3. februar kl. 16.00
Kyndelmissegudstjenesten er oprindelig en lys og renhedsgudstjeneste. Kyndelmissen er vinterens
midte og hvor tiden til foråret
kun bliver kortere. Det var også
ved kyndelmisse at husbonden på
landet så sit forråd igennem for at
sikre sig at der var nok til forårets
komme. Ligeledes er der forskellige sagn, om hvordan resten af
vinteren vil være efter hvordan
vejret var ved kyndelmisse.
Egeskov kirke holder en stemningsfyldt gudstjeneste med lys
og musik.
Da lyset er i fokus vil vi tænde jeres medbragte lygter fra alterlyset og sammen i lysoptog gå hen
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i præstegården, hvor lyslygterne
vil lyse op både indenfor og udenfor.
I konfirmandstuen vil vi nyde
suppe, pandekager og kaffe samt
synge et par af højskolesangbogens sange om kyndelmisse.
I kan hjemmefra lave jeres egen
lygte af en mælkekarton eller af
et glas og ståltråd. God arbejdslyst!
Spisning: 25 kr. for voksne - børn
er gratis. Husk: at tilmelde dig til
sognepræsten Lise Rind. (Der vil
også være mad til dem der ikke
nåede, at tilmelde sig.)
Fasten
Fastetiden er fra askeonsdag efter
fastelavn 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 på hverdagen
– ikke helt slip- men vælge noget fra. Om det er egocentriske
tanker, mindreværdskomplekser,
chokolade, mobiltelefon, tøjkøb
eller kaffe der bliver stillet i bero
er op til den enkelte og så i stedet fokusere på Gud og troens
værdier når trangen kommer. Ja
så enkelt kan det være. Det kan
også være at bede fadervor eller
en anden bøn, måske oven i købet
meditere i fasteperioden eller gå i

kirke og give dig selv ro.
Egeskov kirke holder fasteandagt
hver anden torsdag morgen i fastetiden kl. 8.15-8.45.

Påsketiden i Egeskov
Påsken er en meget bevægende
og betydningsfuld tid for den
kristne tro. I Vejlbysogn og i Egeskov kirke vil vi fejre påsken og
give den plads.
Vi har børnegudstjeneste over påskens tema. Palmesøndag vil med
palmegrene, musik, salmesang og
læsninger vise os hen til frelseshistorien. Skærtorsdag er en aftengudstjeneste, hvor vi mindes og
sanser nadverindstiftelsen og
trosfællesskabet. Langfredag er
en stille gudstjeneste med tankerne vendt mod Jesus Kristi lidelser

og hverdagens lidelser hos mange. Påskesøndag er en smuk dag
fyldt op med opstandelseshåbet.
Vi vil smykke et kors med påskeliljer som symbolet for det levende
evige liv vi får givet i troen på Jesus Kristus.
2. påskedag afslutter påskeugen
med musikgudstjeneste med Børne - Ungdomskoret Oktava fra
Ukraine.
Morgensang
Egeskov kirke, den første torsdag i hver måned den 7/2, 7/3,
5/4, 2/5, 6/6 kl. 8.15-8.45.
Sammen med vores organist vil
vi begynde dagen med sang. Vi
vil synge nogle salmer, sidde i stilhed, bede fadervor.
Hvis vejret er til det, vil vi synge
dagen i gang mens vi står på kirkegården og nyder den smukke
udsigt.
Sognepræsten vil deltage så vidt
det er muligt, og ellers vil en frivillig lede morgensangen.
Du er velkommen med din stemme, de gange du kan.
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Foredrag i præstegården, konfirmandstuen
Aktivitetsudvalget glæder sig til
en ny spændende sæson med forskellige foredrag.
Hvilke foredrag?
Foredrag med musik: I 2013 vil vi
have foredrag med temaet: tro
og musik, hvor vi i kirkens rum
vil høre musik og få foredrag om,
hvordan troen og musikken spiller
sammen. Der vil være et musikforedrag om Jazz, et om folkemusik og et om rockmusik. Det bliver
en spændende øjenåbner og skøn
oplevelse at få troen sat i rytmeform.(se kalenderen)

Eftermiddagsforedrag: Her vil vi
høre et lille foredrag/oplæg med
lokal betydning- så drikker vi kaffe
og slutter af med spørgsmål.
Vi håber på en dejlig nærværende
hyggestund. Det første foredrag
er den 7 februar (se kalenderen).
Aftenforedrag: Vi har et til to
aftenforedrag i konfirmandstuen,
det første ligger i april måned.

fleksioner og visioner om, hvordan fremtiden kan se ud. Som
følge af dette og som en hjælpende inspirationskilde ønsker
det nuværende menighedsråd og
aktivitetsudvalget en visionsdag i
april måned. En dag hvor vi åbner
op for nye tanker/refleksioner og
målsætninger for kirkearbejdet i
Vejlby sogn. Vi håber på en dag
fyldt med tanker og tro.

Visionsdag: Et nyt menighedsråd
skal til at begynde sit arbejde for
Vejlby sogn. Med et nyt menighedsråd vil der komme nye re-

Vi ønsker jer alle velkommen til
et nyt kirkeår for Vejlby sogn med
arrangementer for alle!
-Aktivitetsudvalget

Koncert i Egeskov Kirke
onsdag d. 27. februar 2013 kl. 19.30

Aftenens musikere er sanger
Helenemaria Christensen og pia-

nist/organist Svitlana Leonchuk.
Helenemaria Christensen er uddannet ved professor Poul Lohmann og senere ved musikkonservatoriet i Århus hos Bodil Gümoes og Hanne Stavad. Senere
studier i Basel, Oslo og San Francisco.
Publikum får anledning til at høre et bredt repertoire fra den klassiske sangskat, danske sange og
arier fra operalitteraturen.

De to musikere har sammen givet koncerter siden 1998 i Danmark med portræt-koncerter af
”C.E.F. Weyse”, ”Peter A. Heise”, ”Kærlighedens sange gennem tiderne”,”Mozart – hans
breve og musik” og ”…fra den
danske sangskat”.
Den sidste nye CD ”... fra den
danske sangskat” kan købes ved
koncerten.

10

Der er mange gøremål: amning, bleskift, indkøb, vasketøj, madlavning og rengøring osv.
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 til børnesange, så babyerne oplever med alle deres
sanser. Forskning har vist, at sang og bevægelse styrker babyernes sanseindtryk, motorik og
indlæringsevne, og selv meget små børn kan opleve genkendelsens glæde ved at høre kendte
melodier og tekster, og så tager de sig en l a n g middagssøvn bagefter.
Er dette noget for dig og din baby (fra 2 ‐12 mdr.) vi mødes i alt 8 tirsdage kl. 10.00 – 11.30. Vi skal

Egeskov Kirke

Det´ for børn

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.
Konfirmandundervisningen
Efter juleferien vil vi komme på
Sutter og salmesang
Du er altid velkommen til at kontakte sognemedhjælper Kirsten Bach‐Kristensen (mail
Som tidligere nævnt, er konfirbesøg i jeres klasse med invitatioAlle der har prøvet
kaab@hafnet.dk eller mobil 2330 7233) for at høre nærmere.
mandundervisningen begyndt. Vi
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at blive forældre
har haft kirkeløb, hvor konfirmanUndervisningen er tirsdage kl.
ved, at man får
Juniorkonfirmand.
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rigtig meget at se
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januar.
til – også om natDet er nu du får chancen for at blive Juniorkonfirmand.
område. Målet var, at give konSom juniorkonfirmand kommer
ten!
Efter sommerferien vil vi komme på besøg i jeres klasse med invitationer.
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Brev fra Biskoppen af Haderslev Stift
Find de gode lokale historier fra reformationstiden
I 2017 fejrer alle lutherske kirker
i verden – også den danske folkekirke – 500-året for reformationen. Da vil det være 500 år siden,
Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Haderslev spillede en særlig rolle
i begivenhederne dengang, da reformationen her blev gennemført
10 år før end i det øvrige Danmark.
Stiftets jubilæumsudvalg har besluttet, at en af måderne, hvorpå
500-året skal fejres her, skal være
gennem fremdragelse af så mange
lokale historier som muligt.
Mange kirker i stiftet har en præstetavle, hvor det første navn er
den første præst efter reformationen. Jeg vil gerne opfordre menighedsråd, lokalhistorikere, skoleklasser og andre interesserede
til at prøve at finde ud af, om der
er en historie at fortælle ud over
præstenavnet. Det er der mange
steder:
• I Vonsbæk fik den allerførste
lutherske præst i Danmark kaldsbrev i 1525 fra Hertug Christian
(den senere reformationskonge).
Det var faktisk den lokale katolske
præst, der efter 11 år i sognet nu
blev luthersk sognepræst.
• I Rinkenæs sendte man alle-

rede i 1521 to unge mænd til Wittenberg, samme år, hvor Luther
var på rigsdagen i Worms.
• I Bjert,
Bevtoft
Hammelev
Dec. 2010
- Jan.og
- Feb.
2011
fik man lutherske provster i 1528.
• I Enderupskov (nu Gram sogn)
nedlagdes Præsteboligen
Skt. Tøgers kirke, fordi
præsten nægtede
at gå over til
Min familie og jeg har gennem
den lutherske
tro;
senere
mange
år været
gladeblev
for atden
bo i
nedrevet. præstegården; men siden jeg sidste år blev alene, har det været
• I Aabenraa
ansatte
enstore
af
vanskeligt
for mig atman
bo i den
præstebolig.
Derfor
vil
min
privatde allerførste kirkesangere (i stefremover være i Frederidet for deadresse
katolske
præstesancia, på Viaduktvej 5. Men jeg vil
gere, ’marianerne’)
til være
at synge
naturligvis stadig
at træffede
på
Egeskov Bygade 15, hvor jeg stalutherske salmer.
dig har mit kontor og min arbejds• I Vejle Sankt
Nicolai
skænkede
plads - og
på det samme
telefonnummerca.
som40
hidtil:
7744.
præstens kone
år7595
efter
reSusanne Rysgaard

formationen kirken portrætter af
Luther og Melanchton.

SÅDAN vil der også mange andre
steder være kortere eller længere
historier at fortælle.
Historierne kanJulehjælp
sendes til Haderslev
Stift
–
eller
til jubilæumsAnsøgningsblanket kan
Ved arrangementerne i Konfirudvalgets
sekretær,
sognepræsten, Egeskov
mandstuen
er der
mulighed forsognepræst
15, hvor
den også aflevere
atChrista
lægge et Hansen,
beløb som betaling
ch@km.dk
. De
den 10. december. Ansø
for kaffen. De penge, som komvil
løbende
blive
publiceret.
Indbehandles fortroligt.
mer ind, uddeles som julehjælp til
enlige
eller familier
sogn,
kommer
deri Vejlby
materiale
nok, er
Menigh
der har svært ved at indfri de
der
basis
for
udsendelse
af
et
lille
forventninger, der knytter sig til
skrift.
julen.
Hjælpen gives i form af en
rekvisition til køb af varer i Egeskov Brugs – og den søges genNiels
Arendt,
nem menighedsrådet.
Der erHenrik
tale
om mindre beløb,
da det drejer
sig
biskop
af Haderslev
Stift
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		
Mads Kondrup Hansen
Kim Sørensen		

Mødelokaler:

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

6127 6886
2890 3241
4023 3727
2818 8105

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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Folkekirkens
Nødhjælp
Landsindsamling
den 10. marts 2013
Søndag den 10. marts 2013
går danskerne på gaden og
samler ind til Folkekirkens
Nødhjælps arbejde mod sult
blandt verdens fattigste.
Pengene fra indsamlingen går
til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt
verdens fattigste.
Folkekirkens Nødhjælp rykker
ud ved katastrofer, forebygger
sult og skaber fødevaresikkerhed sammen med vores partnere i ACT – Action by Churches Together.
Fisken i Folkekirkens Nødhjælps
logo symboliserer mad til verden. Bekæmpelse af sult har
været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp siden 1922.
Vejlby sogn er også en del af
verden og det er naturligt, at vi
hjælper, hvor vi kan. Vi begynder indsamlingen i Vejlby sogn
kl. 11.00. Vi får lidt til maven
inden vi drager af sted, og varm
kaffe når indsamlingen er slut.
Alle er velkommen til at melde
sig som indsamler hos sognepræst Lise Rind 75957744;
email: liri@km.dk

Kollekt/indsamling
ved Gudstjeneste

Kirkelige handlinger
i Vejlby sogn

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 der hvor
nøden er størst.

Menighedsrådet har besluttet, at
der fra næste kirkeblad fremover
vil være en oversigt over 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.

FDF Fredericia Vejlbys Støtteforening
FDF Fredericia Vejlby har en støtteforening, hvis formål er at give
børn og unge i FDF Fredericia Vejlby, mange gode oplevelser som:
• Ugentlige møder med mange
emner: alt lige fra lege, sang, førstehjælp, praktiske opgaver, udeliv og hyggeligt lærerigt samvær.
• Landslejr 2011, landsdækkende FDF lejr med 12.000 deltagere
• Lejr tur til Compas Club i Ukraine 2012, med venskabs spejder
bevægelse i Kiev.
• Landsdelslejr til Østrig.
• Mange andre spændende lejre
og oplevelser i fællesskabet omkring FDF.
• Der vil i løbet af 2013 blive
arbejdet for opførelsen af et nyt
kredshus.

Støtten bliver anvendt bredt og til
glæde for alle medlemmer ud fra
FDF’s værdigrundlag.
Vi har et minimums støtte beløb
på 100 kr. Større beløb modtages
gerne. Beløb bedes indbetalt på
FDF’s konto: Reg. nr. 3205 konto
nr 8600000935 ( 5 nuller )
Oplys venligst navn og adresse
ved indbetaling.
Spørgsmål eller lign. kontakt kasserer:
Lars Jørgensen
Trelde Næsvej 12
7000 Fredericia
Tlf: 23365777
Larsj76@live.dk
Med Venlig hilsen og TAK
FDF Fredericia Vejlby
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Vi er Guds hus og kirke nu
Om folkekirkens nutid og fremtid
Kirkehøjskolen i Fredericia Provsti vinteren 2012-2013
Onsdag den 16. januar kl. 10.15
Sørine Gotfredsen, sognepræst
og forfatter, København:
Folkekirke uden selvværd

Onsdag den 20. februar kl. 10.15
Niels Henrik Arendt, biskop, Haderslev: Er folkekirken egentlig
så vigtig?

Onsdag den 16. januar kl. 13.00
Erik Sommer, komponist, musikpædagog, Nr. Nissum:
Den, der synger, er aldrig alene!

Onsdag den 20. februar kl. 13.00
Film: Om guder og mænd
Introduktion ved sognepræst Susanne Knudstorp, Lyng.

Praktiske oplysninger
Alle foredrag finder sted i Christianshus ved Christianskirken.
Priser: En hel dag/ 2 foredrag: 80 kr.
Enkelt foredrag: 50 kr. Frokost: 80 kr.
Tilmelding til frokost senest
mandag forud for hvert møde til
provstikontoret på man@km.dk
eller 76 20 65 22 kl. 9 – 15
Se nærmere i programmerne,
der ligger fremme i kirken og
præstegården.

FRA MENIGHEDSRÅDET
Valg 2012
Den 18. september var der orienteringsmøde om det kommende
menighedsrådsvalg den 13. november.
Efterfølgende var der et opstillingsmøde med mulighed for at
lave en kandidatliste til det nye
menighedsråd.
Da der kun er indleveret 1 kandidatliste inden fristens udløb den 2.
oktober, er valget aflyst, og de opstillede på kandidatlisten er valgt
på den måde, at de første 6 kandidater er det nye menighedsråd, og
de næste 3 er stedfortrædere.

Følgende kommer i menighedsrådet:
Finn Lundy
Jørgen Aamand
Lone Hänel
Michael Bo Larsen
Simon Riis Christensen
Sonja Rosendahl
Følgende er stedfortrædere:
Jens Lassen Jensen
Andreas Thoustrup
Bente Ankersen
På valgbestyrelsens vegne
Jørgen Aamand
Skiftedag i menighedsrådet
1. søndag i Advent.
Vi har lige overstået valg til me-

nighedsråd. Helle Føns og Hanne
Ladegaard Jensen valgte at træde
ud. Da de i 2008 blev opfordret til
at stille op, var indstillingen fra
begge, at de var interesseret, men
gerne ville vente en periode eller
2, men de ville gerne være stedfortrædere. Sådant gik det som
bekendt ikke. Helle trådte ind i
rådet april 2009 og blev valgt ind
i aktivitets- og kirkeudvalget og
blev senere vores sekretær. Helle
har også været aktiv omkring spagettigudstjenesterne. Helle har
derfor gjort en god indsats i rådet
og tak for det. Hanne blev indkaldt
marts 2011, blev kasserer og valgt
ind i kirkegårds- og aktivitets- og
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forretningsudvalg. Hanne har
også været med i et udvalg omkring udvikling af laden. Hanne
har gjort en stor indsats, idet det
nye regnskabssystem dårlig var
kørt ind, da hun tiltrådte. Første
års regnskab blev aflagt uden bemærkninger fra revisor.
Begge skal have en stor tak for
indsatsen, ærgerligt I stopper,
men vi håber, I får lyst senere igen
at prøve kræfter med menighedsrådsarbejdet.
I stedet indtræder Lone Hänel og
Simon Riis Christensen. Lone har
haft sin opvækst og skolegang her
i sognet og har et godt lokalkendskab. Simon er ny her i sognet, har
bl.a. boet i præsteboligen, er tidligere kordegn og kender derfor lidt
til ”lugten i bageriet”.
Velkommen til jer begge to. Vi
glæder os til samarbejdet!
Det nye råd vil blive præsenteret
nærmere i næste kirkeblad.
Finn Lundy
Skiftedag hos personalet
Med udgangen af november fratræder Hans Esbensen som graver på grund af sygdom. Hans
har været ansat siden 1998, kun
afbrudt af en lille ”springtur” som
bedemand. Hans har røgtet sit
hverv på en god måde, altid venlig
og imødekommende overfor brugere af vores kirke og kirkegård.

Vi ønsker Hans alt held og lykke
fremover. Tak for samarbejdet!
Gravermedhjælper Jonna Villefrance fratræder hos os 31. december, men bliver ”virksomhedsoverdraget” til Fredericia Kirkegårde, med tjenestested hos os.
Det vil derfor ikke medføre den
store forandring. Men tak herfra
for et godt samarbejde!
Hans og Jonnas fratrædende og
skiftet i rådet vil vi markere 1. søndag i advent ved kirkefrokosten.
Vores organist Svitlana Leonchuk
har også skiftedag 1. december.
Dog ikke hos os. Svitlana frigøres
for den del af jobbet, som var organistarbejde ved Trinitatis kirke.
Hun skal fremover kun arbejde
hos os. Det glæder vi os til!
Alle de rokeringer har gjort plads
til en egentlig kirketjener. Her har
vi ansat Anja Christensen. Hun vil
præsentere sig andet steds i bladet. Også dette samarbejde glæder vi os til. Velkommen til Anja!
Finn Lundy
Fredericia Kirkegårde
Her 1. januar 2013 indgår Egeskov
kirkegård i Fredericia Kirkegårde.
Drøftelsen om en fælles kirkegårdsadministration har stået på
siden 2002 her i provstiet. Dengang udgjorde Christians, Trinitatis, Sct. Michaelis og Assistens
kirkegårde en fælles hele. Det er

senere forøget med Hannerup,
Herslev, Bredstrup og Pjedsted
kirkegårde. Og nu også vores kirkegård.
Der sker en masse ting på kirkegårdsområdet i øjeblikket, kirkegårdene skal hvile økonomisk i sig
selv, der skal laves kostberegninger
m.m., så administrativ giver det
nogle klare fordele. Rent personalemæssigt er det også nemmere
at finde afløsning under ferie, sygdom og andet fravær. Og så har
Fredericia Kirkegårde jo vist, at de
er gode til at drive kirkegårde.
Det vil ikke mærkes meget i det
daglige, idet vi jo nu har vores
egen kirketjener, Anja, og Jonna
fortsat er på kirkegården, dog ansat af Fredericia Kirkegårde.
Fredericia Kirkegårde har hjulpet
os med driften her under Hans´s
sygdom og indtil videre er vi yderst
tilfredse med dette samarbejde.
Fremover skal man henvende sig
til Fredericia Kirkegårde, Christiansvej 6 vedr. spørgsmål omkring
kirkegården, men det vil fremgå af
”Kirkelige vejviser” i kirkebladet.
Det vil frigøre nogle resurser i
menighedsrådet, som kan bruges
i andre sammenhænge, også det
glæder vi os til.
Finn Lundy
Kastanjetræerne på kirkegården er blevet fældet
For 2½ år siden blev træerne på
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kirkegården gennemgået sammen
med stiftets kirkegårdskonsulent. Særlig opmærksomhed var
der omkring kastanjetræerne, da
nogle af træerne var ”tynde i toppen”, de havde færre og mindre
blade end normalt. Siden dengang
er 2 træer blevet fældet.
I september i år brækkede der
pludselig og uden nogen forvarsel
en stor gren af de træer, som tilsyneladende så sundt ud. I samråd med personale fra Fredericia
Kirkegårde, blev menighedsrådet
anbefalet at få de resterende træer fældet, inden der opstår uheld.
Særlig efterårets og vinterens
kraftige blæst kan være hård kost,
for de aldrende træer.
Menighedsrådet ventede på provstiudvalgets
accept af fældningen og træerne
er nu fældet.
Menighedsrådet har tidligere
drøftet hvilke slags træer der skal
plantes bagefter, hvor blandt andet eg har været nævnt.
Michael Bo Larsen, kirkeværge
Kirkekontor ved
Kirkernes hus
Fra den 1. november 2012 får
Egeskov kirke fællesregistrering i
Kirkernes hus, kordegnene ved
Christianskirken. Det betyder,
at al kontakt vedrørende fødsel,
dåb, vielse, velsignelse, døds-

fald, begravelse, indmeldelse i
folkekirken,udmeldelse af folkekirken og øvrige henvendelser til
kirkekontoret.
Sognepræst Lise Rind er stadigvæk kirkebogsførende, hvilket betyder hun fortsat skal træffe den
endelige beslutning i forskellige
sager og tage del i kirkebogføringen. Kontakten til jeres sognepræst mister I ikke.
Sognepræst Lise Rind

dagligdagen og få stuen fyldt op
med tale. Nogle gange har vi brug
for at tale om meget eller ingenting. Vi har måske brug for at dele
vores sorg, krise, vrede eller glæde med et andet menneske der vil
lytte. Sjælesorgssamtale er under
tavshedspligt for præsten.
Hvis du ønsker eller kender en
som ønsker en samtale med sognepræsten, er du velkommen til at
kontakte sognepræst Lise Rind.

Kirkebladet
Menighedsrådet har nedsat et kirkebladsudvalg, der sammen skal
lave kirkebladet for Vejlby sogn.
Kirkebladsudvalget er Hanne Ladegaard Jensen, Helle Føns og
Lise Rind.

Menighedsplejen
Vi har siden 2006 haft en menighedspleje, der kunne støtte
sognets beboere, som var i nød,
med julehjælp. Anmodning om
julehjælp sendes til sognepræsten
senest den 7. december (husk,
navn adresse, telefonnummer og
evt. email adresse) I er også velkommen til at kontakte præsten
telefonisk. Svar på anmodning
er 10. december 2012. Såfremt
der ingen ansøgere er, bliver pengene fra indsamlingerne doneret
til Varmestuen, Kirkens korshær,
Fredericia. Således også i år.
Finn Lundy

Frivillige ved Egeskov Kirke
Det kan nogle gange være svært,
at vide, hvordan man kan melde
sig til, at hjælpe andre.
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 sognepræst Lise Rind på 75957744 eller
liri@km.dk
Samtale med præsten
Nogle gange er det rart, at få brudt

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
NOVEMBER

Kollekt: Danske Sømands og Ulandskirker
25. nov.
kl.10.00
sidste søndag i Kirkeåret Math. 2,31-46 		 Lise Rind

DECEMBER

Kollekt: Børnesagens fællesråd (1.søndag i advent: Trankebarfondet)		
2. dec.
kl.10.00
1.søndag i Advent Math. 21,1-9 med kirke frokost		
			9. dec.
kl.10.00
2.søndag i Advent Luk. 21,25-36 		
16. dec.
kl.10.00
3.søndag i Advent De 9 læsninger 		
23. dec.
kl.10.00
4.søndag i Advent Johs. 1,19-28 		
24. dec.
kl.14.30 og 16.00 Juleaften Luk. 2,1-14 		
25. dec.
kl.10.00
Juledag Luk. 2,1-14 		
26. dec.
kl.19.00
2.Juledag Math. 23,34-39 		
30. dec. 			
INGEN GUDSTJENESTE i EGESKOV KIRKE

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

JANUAR 2013

Kollekt: Kirkens korshær: det lokale arbejde (Nytårs dag: Det danske bibelselskab)
1. jan.
kl.16.00
Nytårsdag Luk. 2,21 		 Lise Rind
6. jan.
kl.10.00
Hellig 3 Kongers søndag Math. 2,1-12 med kirkekaffe		 Lise Rind
13. jan.
kl.10.00
1. søndag e. H.3 Konger Luk. 2,41-52 		 Lise Rind
20. jan.
kl.10.00
Sidste søndag e.H.3 Konger Math. 17,1-9 		 Lise Rind
27. jan.
kl.10.00
Søndag Septuagesima Math.20,1-16 		 Lise Rind

Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
3. marts
kl.10.00
10. marts
kl.10.00
17. marts
kl.10.00
24. marts
kl.10.00
28. marts
kl.19.00
29. marts
kl.10.00
31. marts
kl.10.00

FEBRUAR
Kyndelmissegudstjeneste 		 Lise Rind
Fastelavns søndag Math. 3,13-17 		 Lise Rind
1.s. i fasten Math. 4,1-11 		 Lise Rind
2.s. i fasten Math.15,21-28 		

MARTS
3.s. i fasten Luk. 11,14-28 med kirkekaffe 		
Midfaste Johs. 6,1-15 		
Mariæ Bebudelses Dag Luk. 1,26-38 		
Palmesøndag med de syv læsninger 		
Skærtorsdag Math. 26,17-30 		
Langfredag Jesu lidelseshistorie 		
Påskedag Mark. 16,1-8 		

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

www.vesterkopi.dk

Kollekt: Y´men
3. feb.
kl.16.00
10. feb.
kl.10.00
17. feb.
kl.10.00
24. feb.
kl.10.00

