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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
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
Kirketaxa bestilles hos TAXA på tlf. 75503411 senest
dagen før, den skal benyttes. Der skal gøres opmærksom
på, at det er kirketaxa, man bestiller.
Vejlby Sogns kirkeblad
Udgives af menighedsrådet og redigeres af
kirkebladsudvalget. Deadline for indlæg til næste
nummer er mandag den 1. august 2016.
Layout og tryk:
Vester Kopi.
Bladet uddeles af et uddelerlaug.
Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk
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Sognets liv og vækst – Vil du præge det?

Men mange aktiviteter kræver
også gode faciliteter:
Menighedsrådet købte for ca. 14
år siden anneksgården, primært
for at anlægge parkeringsplads,
men også på sigt at opføre et
kapel og flytte sognefaciliteterne
nærmere kirken. Kun ”kirkeladen”
overlevede.

Vi bor i et sogn med mange foreninger. I nuværende periode har
menighedsrådet forsøgt at indbyde til et samarbejde uden det
store held. Her kunne det nye råd
tage initiativ til et sådant. Et samarbejde, hvor vi kunne lave noget
PR for sognet og modtage tilflyttere med en samlet ”pakke” af
informationer, et fælles sogneblad
og hjemmeside, samt samarbejde
om forskellige aktiviteter.

Kirkeladen er af Fredericia
Kommune kategoriseret som
”bevaringsværdig”. Den falder
godt ind i omgivelserne og har en
spændende trækonstruktion. Her
kunne skabes et unikt kirke- og
kulturhus, der kunne være et godt
aktiv for kirken, bruges af sognes
foreninger og være et informationscenter om sognets mange
aktiviteter og livet omkring Rands
Fjord. Alternativet kunne være
at bygge nyt, måske kun bevare
trækonstruktionen, men så vil
meget ”miljø” og ”historie” gå
tabt. Nuværende menighedsråd
har tanker om at etablere bedre
personalefaciliteter. At sammentænke kirkeladens overlevelse,

I det daglige har vi et godt samarbejde med præst og personale
om vores aktiviteter, nye tiltag
og ideer. Mange af disse tiltag involverer også frivillige, som giver
en god fast kreds omkring kirken.

I det hele taget er området omkring Rands Fjord med stien ned
over engen, Det Bruunske gravsted og kirken et unikt område,
som besøges af mange. Det skal
der værnes om.
Der er derfor mange gode grunde til
at stille op til menighedsrådsvalget!
Finn Lundy

t

væks

liv

Dette er løftet, som alle menighedsrådsmedlemmer skriver
under på. Det nye menighedsråd
får alle muligheder, idet 2017 er
året, hvor vi fejrer 500 året for
Reformationen. Her i Vejlby sogn
har vi planlagt et fyldigt program
for reformationen, som det bliver
utroligt spændende at udmønte.

kapel og personalefaciliteter bliver
således en naturlig og spændende
del af næste valgperiode.
Så også her vil der være indflydelse
på kirkens og sognets fremtid!

fremtid

Vi har blandt andet kirkevagter,
kirkebladsuddelere, studiekreds
med mere.
Vi får altid en hjælpende hånd,
når vi beder om det.
Det ville du kunne få indflydelse på
som menighedsrådsmedlem!

sogn

”Undertegnede erklærer herved på
ære og samvittighed at ville udføre
det mig betroede hverv i troskab
mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde
gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.”

kirke
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At være en del af menighedsrådet ….
At sidde i menighedsrådet kan
alle, der er medlem af folkekirken
og over 18 år. Måske er det noget
for dig, og måske mangler du at
vide noget mere om menighedsrådsarbejdet. Her er indlæg fra
nogen, som har siddet og sidder i
menighedsrådet:
Helle Føns
”Jeg hedder Helle Føns og har boet
i Bøgeskov siden 1965, hvor jeg flyttede hertil med mine forældre. Jeg
har i min tid haft berøringsflade
med mange områder i sognet. Børnehaven, skolen, TGI og spejder og
så i 2008 også i menighedsrådet ved
Egeskov kirke. Jeg sad i rådet i 4 år
og fik et stort og interessant indblik
i arbejdet rundt om kirken. Jeg var
sekretær til rådsmøderne, stod for
maden efter Spagettigudstjenesten
og hjalp til ved sociale arrangementer så som Høstgudstjeneste og
Fyraftensmøde.
I mine 4 år i menighedsrådet fandt
jeg ud af, at der sker meget mere
omkring kirken, end jeg havde forestillet mig. Der er tilrettelæggelse af
arrangementer for mange aldersgrupper, og jeg synes, det er dejligt,
at vi kan favne så bredt. Jeg holder
øje med kirkebladet hver gang og
udser mig noget, jeg vil deltage i”.
Erik Lind
”Jeg sad i menighedsrådet fra
1984 til 1988 og så igen fra 1994 til

udgangen af 2004 - de sidste 4 år
som formand.
Jeg har været med i mange spændende projekter blandt andet
etablering af omklædnings- og
kontorlokaler til graveren i det
gamle kapel. Ombygning af præstegården, så konfirmandlokalet
blev udvidet og fik egen indgang.
Købet af anneksgården så kirkens
omgivelser blev sikret og parkeringsarealet udvidet. Derved blev
der også skabt mulighed for aktiviteter i kirkeladen.
I min tid har vi ansat præst, graver,
gravemedhjælper og organist. Det
er vigtigt at have gode medarbejdere, som baggrund for det daglige arbejde, og arbejdet med de
tilbud, som kirken står for.
Det har været inspirerende at have
indflydelse på livet i og omkring vores kirke, og det er en glæde nu at
følge den udvikling, der er i det kirkelige arbejde og alle de aktiviteter,
der tilbydes os i sognet. Alt dette
skaber et unikt fællesskab.”
Eva Ohlsen
”Jeg blev valgt ind i 1996. Inga
Nielsen (tidl. formand) havde flere gange opfordret mig til at stille
op, men det var først i 1996 jeg
følte mig klar. Jeg sad til 2008, og
i alle årene var jeg sekretær, og de
første år også kirkebylærer, indtil stillingen blev nedlagt. Jeg var
med i menighedsrådet, fordi jeg

var nysgerrig efter at lære, hvordan de forskellige instanser arbejder sammen, og hvorfor sagerne
nogle gange tager så lang tid. Det
har også været godt at kunne sørge for at te-pavillonen bliver holdt
vedlige. Jeg synes, det var vigtigt,
at kirken fik sin egen hjemmeside. Det lykkedes jo som bekendt.
Som det fremgår, er der lidt for
enhver at tage fat på i et menighedsråd. Det historiske med gamle bygninger, koncerter, foredrag /
underholdning, sang mm. Jeg kan
ikke komme på nogen ny aktivitet.
Jeg synes det er fint, det der er”.
Lone Hänel
”For mig er kristendommen og
kirken et trygt og rart element i
en ofte travl og urolig hverdag. I
kirken finder jeg ro til fordybelse
og eftertænksomhed samt oplever et nærende fællesskab. Da jeg
for 4 år siden blev opfordret til at
stille op til menighedsrådsvalget,
tænkte jeg, at det kunne være
interessant at se tingene indefra og være med til at præge det
kirkelige arbejde i sognet. Jeg har
således udover at være sekretær
i menighedsrådet siddet i forskellige udvalg – bl.a. aktivitetsudvalget, som planlægger foredrag,
koncerter mv. samt i det udvalg,
der arbejder på at få etableret en
ny sognegård.”
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Kirkelige handlinger i Vejlby Sogn
Dåb

Vielse/Velsignelser

Bisættelse/begravelse

Dato
Døbte
24.01.2016 Bjørn Lyngbye Ravn
Jensen
07.02.2016 Nohr Grann Ejlskov
06.03.2016 Josephine Malling
Beck
17.04.2016 Mathias Thorhauge
Jensen

Dato
Viede/Velsignede
16.04.2016 Nathalie Lindholdt
Thoustrup og
Andreas Thoustrup

Dato
Afdøde
09.02.2016 Grethe Sørensen
04.03.2016 Jenny Claudine
Lomholt
24.03.2016 Bendt Lauri Qwist
Sørensen

Konfirmation den 5. maj 2016 i Egeskov Kirke
Nynne Juhl Bengtsson
Natasja Krems Sandø
Maja Engholm Johansen
Kirstine Lolk Hansen
Nikoline Frederikke Frømsdorf
Krebs Bache
Sofie Victoria Selmer Juhl
Sofie Waltersdorph Klement
Naja Meyer Johansen

Amalie Cecilie Hyltoft Møller
Maiken Fisker Hansen
Cecilie Frank
Anna Bang- Pedersen
Sia Stavensø Staal
Hans Nylander Thomsen
Kristensen
Mathias Bech Madsen
Kasper Guttenberg Møller

Clara Fevejle Stegemejer
Martin Winther Frandsen
Freja Absalonsen Laursen
Anna Vilstrup Simmelsgaard
Martin Nakharin Kananan
Martinson
Simon Snediker Pedersen
Jakob Sydow Poulsen
Theis G Petersen

FRA MENIGHEDSRÅDET

Vejkirke 2016
Egeskov Kirke er igen i år åben
som Vejkirke. Folder herom er
at finde i kirken og i præstegården.

Menighedsrådsmøder

Babysalmesang

Afholdes den 16/6 og 17/8 kl.
18.15 i præstegården.

Vi starter et nyt hold i uge 43.
Tilmelding og mere information
hos Lise Rind.

Egeskov Kirke

GUDSTJENESTER
JUNI
Kollekt: Folkekirkens Nødhjælp
Søndag d. 05. kl. 10.00
2. s.e. trin
Søndag d. 12. ingen gudstjeneste pga. sogneudflugt
Søndag d. 19. kl. 10.00
4. s.e trin
Søndag d. 26. kl. 10.00
5.s.e. trin

Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

JULI
Kollekt: KFUM-KFUK i Danmark
Søndag d. 03. kl. 10.00
6. s.e. trin med kirkekaffe
Søndag d. 10. kl. 09.00
7. s.e. trin
Søndag d. 17. kl. 10.00
8. s.e. trin
Søndag d. 24. kl. 10.00
9. s.e. trin
Søndag d. 31. kl. 10.00
10. s. e. trin

Lise Rind
Ole Engberg
Lise Rind
Kresten Kristensen
Hans Kurt Debel Hansen

AUGUST
11. s.e. trin
12. s.e. trin med kirkekaffe
Familie/friluftsgudstjeneste
13. s. e. trin.
14.. s.e. trin.

Ole Engberg
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind
Lise Rind

www.vesterkopi.dk

Kollekt: Kirkens Korshær
Søndag d. 07. kl. 09.00
Søndag d. 14. kl. 10.00
Onsdag d. 17. kl. 17.00
Søndag d. 21. kl. 10.00
Søndag d. 28. kl. 10.00

