EGESKOV KIRKES KALENDER
DECEMBER 2018

JANUAR 2019

Søndag den 2. kl. 10.30

Tirsdag den 1. kl. 16.00

1. SØNDAG I ADVENT I EGESKOV KIRKE
Vi fejrer 1. søndag i advent og
det nye kirkeårs begyndelse
med familiegudstjeneste. Der vil
være Lucia-optog og krybbespil.
Julekor fra Bøgeskov Skole og
juniorkonfirmander deltager. Oplæsning v/sognebørn fra
Vejlby Sogn. Efter gudstjenesten afholdes menighedsmøde i
tårnrummet, hvor der serveres et glas vin og småkager.

NYTÅRSGUDSTJENESTE I EGESKOV KIRKE
Vi byder 2019 velkommen med gudstjeneste i Egeskov Kirke
efterfulgt af kaffe i tårnrummet.

Mandag den 3. kl. 19.00

Mandag den 7. kl. 19.00

STRIKKE-CAFÉ I PRÆSTEGÅRDEN
Velkommen til en hyggelig aften med håndarbejde, sang og
hygge. Kringsminde serverer æbleskiver i løbet af aftenen.
Onsdag den 5. kl. 19.00

JULEKONCERT MED JAZZMOOD
Jazzbandet Jazzmood
gæster Egeskov Kirke til
en aftenkoncert. Dermed
føjes Egeskov Kirke til en
række kirker, hvor Jazzmood har givet koncerter.
Jazzmood er en kvintet
med sangerinden Charlotte Andersen i front. Hun
har sunget jazz i over 10 år,
men startede som korsanger i forskellige kirkekor.
Hendes bløde stemme har
mange gange begejstret
publikum, og en jazzkender, der hørte en koncert
med hende på Ærø, sagde
efterfølgende, at hun i sin
måde at synge på mindede ham om Sarah Vaughan.
Bag Charlotte står Mogens Sønderup på sax, Tom Horn
på guitar, Tine Lützen på bas og Eric Østergaard på trommer. Det er 4 musikere, der på hver sin måde har gjort sig
gældende på musikscenen i mange år med mange forskellige
orkestre. Jazzmood har eksisteret i over 10 år med stort set
samme besætning, hvor musikerne kender hinanden godt,
og derfor er Jazzmood også kendt for sit fine sammenspil.
Koncerten er gratis og varer ca. halvanden time.
Søndag den 9. kl. 10.30

2. SØNDAG I ADVENT I EGESKOV KIRKE
Vi fejrer 2. søndag i advent med
hyggelig gudstjeneste.

Tirsdag den 11. kl. 10.00

FORMIDDAGSCAFE I PRÆSTEGÅRDEN
Velkommen til en hyggelig formiddag med sang og julefortælling. Kl. 11.30 serveres let julefrokost til en pris af kr. 25,-.
Søndag den 16. kl. 10.30

3. SØNDAG I ADVENT I EGESKOV KIRKE
De 9 Læsninger. Deltagelse af
Julekor fra Bøgeskov Skole, medlemmer fra Lunakoret, Mandagskoret, sangkoret ”Skjold” fra Middelfart samt solister og guitarister.
Mandag den 17. kl. 14-17.00

JUL I PRÆSTEGÅRDEN
Egeskov Kirke og Museumsgården Kringsminde inviterer til
en eftermiddag med julesang, håndarbejde, juleklip og duften
af vaniljekranse. Vi håber, at små såvel som store har lyst til
at kigge forbi præstegården.
Søndag den 23. kl. 10.30

4. SØNDAG I ADVENT I EGESKOV KIRKE
Vi fejrer 4. søndag
i advent.

Mandag den 24.

JULEAFTENSDAG
Se gudstjenestelisten på
bagsiden af kirkebladet.
Glædelig jul!

Torsdag den 3. kl. 09.00

MORGENSANG I TÅRNRUMMET
Velkommen til en hyggelig time i tårnrummet. Vi synger fra
Højskolesangbogen og hører om ”Julesange”. Vi slutter med
kaffe og rundstykker.
STRIKKE-CAFÉ I PRÆSTEGÅRDEN
Kalenderårets første strikke-café. Vi hygger os med håndarbejde og får en god snak. Der serveres kaffe og brød i løbet
af aftenen.
Tirsdag den 15. kl. 10.00

FORMIDDAGSCAFE I PRÆSTEGÅRDEN
Formiddag med kaffe, brød og hyggeligt samvær. Temaet for
formiddagen vil være ”Musik”. Arrangementet er gratis, men
der kan lægges et beløb til menighedsplejen i Vejlby Sogn.
Onsdag den 23. kl. 19.00

AFTENSANG

Aftensang i Egeskov Kirke. Der vil være orgelmusik, salmer
og oplæsning. Vi slutter med kaffe i tårnrummet.
Torsdag d. 24. kl. 17.00

GUD OG GUF
Aftensmad kl. 17.00 i Præstegården (Børn spiser gratis,
voksne kr. 25,-.) efterfulgt af børnegudstjeneste. Vi skal høre
om helligtrekonger, sætte stjerner på himlen og finde vores
stjerne. Tilmelding til Anja Christensen – 2344 3853 eller
egeskovkirke@mail.dk - senest den 18. januar.
Torsdag den 31. kl. 19.30

LITTERATURAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN
”Kvinderne fra Thy” af Marie Helleberg
Det er en roman om to stærke kvinders vandring gennem et
liv, der går brat ned og langsomt op. Om oldemoren Mariane, der kunne være blevet frue på en herregård, men i
stedet ender i Vester Vandet, alene med en stor børneflok,
da hendes mand stikker af for at prøve lykken i Amerika.
Om mormoren, Marie Dusine, der derfor vokser op uden en
far eller andre mandlige autoriteter.

FEBRUAR 2019
Søndag den 3. kl. 10.30

KYNDELMISSE
Kyndelmissegudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten er der
suppe og pandekager i Præstegården. Vi synger kyndelmissesange og hører en fortælling fra Vejlby sogn. Pris 50 kr. pr.
voksen, Børn spiser gratis. Tilmelding til Kirketjener Anja
Christensen senest tirsdag den 29. januar.
Mandag den 4. kl. 19.00

STRIKKE-CAFÉ I PRÆSTEGÅRDEN
Velkommen til en hyggelig aften med håndarbejde. Og naturligvis samtale og hyggeligt samvær. Der serveres kaffe og
brød i løbet af aftenen.
Tirsdag den 5. kl. 16.00

TIRSDAGSSANG I EGESKOV KIRKE
Vi mødes første gang i det nye år.
Torsdag den 7. kl. 09.00

MORGENSANG I TÅRNRUMMET
Vi synger fra Højskolesangbogen og hører om
”Musik som bindeled”. Vi slutter med kaffe og rundstykker.
Tirsdag den 19. kl. 10.00

FORMIDDAGSCAFE I PRÆSTEGÅRDEN
Velkommen til en formiddag med kaffe, brød og hyggeligt
samvær. Formiddagens emne vil være ”Musik”.
Arrangementet er gratis, men der kan lægges et beløb til menighedsplejen i Vejlby Sogn.
Torsdag den 28. kl. 19.30

FILMAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN
Filmen vil være en overraskelse, men temaet vil være ”musik”.

SÆT X I KALENDEREN
FASTELAVN SØNDAG DEN 3. MARTS 2019
Kl. 10.30 Gudstjeneste i Egeskov Kirke.

Juniorkonfirmanderne afslutter deres undervisningsforløb og får udleveret diplom og gave.
Efter gudstjenesten afholder FDF, Egeskov Brugs og Egeskov Kirke FASTELAVN I KIRKELADEN

