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Vær velkommen, Herrens år!
Nytårsforsæt er en god ting. For hvad enten det
er beslutningen om ikke at ryge mere eller at
dyrke mere motion, at bruge mere tid på familien eller at ringe oftere til forældrene, så udspringer disse nytårsforsæt viljen til at gøre noget ved
de problemer, der har belastet os i det forgangne
år. De forudsætter erkendelsen af, at der var ting
i året der er gået, som vi ikke har gjort godt nok
- og nu skal det laves om! Nu tager jeg mig sammen. For det nye år er en ny begyndelse, en
mulighed for at starte på en frisk og en chance
for at rette op på ting i mit liv. Derfor er nytårsforsæt mere end bare noget vi siger omkring
nytår, og så glemmer vi det. De er udtryk for
vores ønske om at gøre ting bedre end vi gjorde
før. Jeg kender mennesker, der er holdt op med
at ryge den første januar, og faktisk var det
begyndelsen på et liv uden cigaretter. - Jeg kender i øvrigt også en, hvis nytårsforsæt var at
begynde at ryge igen. Og så er der selvfølgelig
alle de nytårsforsæt, der ikke holder mere end et
par dage.
I kirken byder vi også det nye år velkommen.
Det gør vi , når vi holder gudstjeneste 1. januar
og synger "Vær velkommen, Herrens år". Det
kan være at vi i den forbindelse også har nogle
nytårsforsæt, at vi i det nye år vil gå i kirke
mindst én gang om måneden, eller at jeg endelig
vil tage mig sammen og skælde præsten ud for
den elendige juleprædiken han holdt for tre år
siden. Men nytår i kirken handler om noget

andet. Et nytårsforsat er noget, jeg beslutter for mig
selv. Det er noget, jeg vil bruge min viljekraft på.
At begynde et nyt år i kirken handler derimod om
vores tillid til, at Gud året igennem er der for os,
især der, hvor vi selv ikke er i stand til at tage vare
på vort liv. Et nyt år med Gud er ikke et år, hvor alt
bare går bedre, men et år i viden om, at den Gud,
der har været hos os, som barn i krybben, som
menneske blandt mennesker, og som lidende på
korset, er der hvor vi er, og overtager dér hvor
vores magt ender.
Vi ønsker måske at ændre nogle ting i vort liv. Vi
vil måske arbejde på at blive slankere, sundere,
rigere. Men uanset hvor langt vi kommer med
vores personlige projekter, får vi lov til at leve i troen på en Gud, hvis personlige projekt er at opret-

Pensionistsammenkomst
i konfirmandstuen
17. januar kl. 14.30 til ca. 16.30
21. februar kl. 14.30 til ca. 16.30
ingen sammenkomst i marts pga. påske!
Alle over 60 år er velkomne!
Tilmelding: senest onsdag ved
Maja Wilkenskjeld (74 44 98 39)

Strandvej 8, Egernsund
Teglparken 42, Egernsund
Egeskovvej 1, Skodsbøl
Rødegade 9, Rendbjerg
Sdr. Havnegade 10b, Sbg.
Mørkhøj 9, Gråsten
David J. Kessel: djk@km.dk

holde sin kærlighed til os, året igennem, livet
igennem, og udover livets grænse.
Jeg ønsker os alle et godt og velsignet nytår - og
held og lykke med ikke-rygningen, slankningen,
familielykken, maratonløbningen, og månedlig
kirkegang!
David J. Kessel

GUDSTJENESTELISTE:
Januar
Søndag d. 06. januar 2008 kl. 10.30
David Kessel
Søndag d. 13. januar 2008 kl. 09.00
David Kessel
Søndag d. 20. januar 2008 kl. 10.30
David Kessel, kirkekaffe

Uddeling af
børnebibler

Søndag d. 27. januar 2008 kl. 10.30
David Kessel

Også i år deler vi børnebibler ud. Lige som de sidste
år, får børn, der er blevet døbt i vores kirke for ca. fire
år siden, en børnebibel. Det sker i forbindelse med en
børnegudstjeneste på fastelavnsdag den 03. februar
kl. 14.00. Børnene fra dåbsårgangen 2003/2004 får en
indbydelse. Forældre, der har et barn, der er døbt i
Egernsund før 2003 og ikke har fået en børnebibel
endnu, må genre henvende sig til præsten.

Søndag d. 03. februar 2008 kl. 14.00
David Kessel, fastelavn, børnegudstjeneste, kirkekaffe

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag d. 24. februar 2008 kl. 10.30
David Kessel

Det er efterhånden en god tradition at vi holder en
børnegudstjeneste i forbindelse med fastelavn den 03.
februar kl. 14.00. Lige som de sidste år er alle børn,
forældre, bedsteforældre - og alle andre selvfølgelig
også - inviteret til at være med. Børn må gerne komme udklædt. Efter gudstjenesten slår vi katten af
tønden, og der er kage, saftevand og kaffe til alle.

Marts

Februar

Søndag d. 10. februar 2008 kl. 10.30
David Kessel, kirkekaffe
Søndag d. 17. februar 2008 kl. 09.00
Stefan Klit Søndergaard

Søndag, d. 2. marts 2008, kl. 09.00
David Kessel
Søndag, d. 9. marts 2008, kl. 19.00
David Kessel

