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Gudstjenesteliste

Januar

Søndag, den 11. januar 2009, kl. 10.30
Birgitte Christensen
Søndag, den 18. januar 2009 – ingen gudstjeneste
Kirkebil til Rinkenæs Korskirke
Søndag, den 25. januar 2009, kl. 9.00
Marianne Østergård Petersen

Februar

Søndag, den 1. februar 2009, kl. 19.00
Aftensang
Søndag, den 8. februar 2009, kl. 10.30
Birgitte Christensen – m. kirkekaffe
Søndag, den 15. februar 2009, kl. 10.30
Birgitte Christensen
Søndag, den 22. februar 2009, kl. 14.00
Birgitte Christensen - fastelavnsgudstjeneste

Marts

Søndag, den 1. marts 2009, kl. 10.30
Birgitte Christensen – sogneindsamling
Søndag, den 8. marts 2009, kl. 19.00
Aftensang
Søndag, den 15. marts 2009, kl. 10.30
Birgitte Christensen – m. kirkekaffe
Søndag, den 22. marts 2009, kl. 9.00
Marianne Østergård Petersen
Søndag, den 29. marts 2009, kl. 10.30
Birgitte Christensen

Nyt menighedsråd

Den 1. søndag i advent, dvs. den 30. november 2008,
tiltrådte det nye menighedsråd i Egernsund. Rådet
består af følgende medlemmer:
Formand
Margit Kristensen
Næstformand
og sekretær
Kirsten Broe-Richter
Kasserer
Heidi Helming Ellegaard
Menigt medlem Bjørn Leinum
Kontaktperson Lisa Iversen
Kirkeværge
Peer Mikkelsen
Medarbejderrepræsentant
Maja Wilkenskjeld
Suppleanter
Leif Møller Jensen
Henrik Kristensen
Elsebeth Meilby Petersen
Menighedsrådet er valgt for en firårig periode.
Hvert år vælges internt i rådet ny formand og ny
næstformand.
I Egernsund læser medlemmer af menighedsrådet
ofte de bibelske tekster op ved søndagens gudstjeneste. Så hvis nogen ønsker at møde dem og tale med
dem, kan det som regel ske i kirken om søndagen.
Menighedsrådsmøder er desuden offentlige, og alle
er velkomne til at deltage og komme med forslag til,
hvordan vi i fællesskab kan gøre vor kirke til et godt
sted at være.
Menighedsrådsmøder finder sted i præstegårdens
konfirmandstue på flg. datoer:
Torsdag, den 15. januar 2009, kl. 17.00
Onsdag, den 18. februar 2009, kl. 19.30
Torsdag, den 26. marts 2009, kl. 19.00

Tak for året der gik

I begyndelsen af det nye år er det en gammel og god
tradition at takke hinanden for det gamle år og at
huske tilbage på alle de mange oplevelser, som man
har delt med hinanden siden sidste nytår.

Nu har jeg godt nok kun været præst i Egernsund i de
sidste fire måneder. Men alligevel vil jeg gerne sige
tak til alle egernsundere for 2008, og naturligvis især
for den modtagelse, jeg har fået i byen, siden jeg blev
indsat som præst den 28. september.

Dengang ved min indsættelse fortalte jeg, hvordan
min allerførste gudstjeneste i Egernsund kirke sidste
sommer som vikar resulterede i et messefald, dvs. at
jeg måtte aflyse gudstjenesten, fordi der ikke var kommet nogen kirkegængere til gudstjenesten overhovedet.
Da jeg så startede som rigtig sognepræst, var jeg
naturligvis lidt nervøs for, at historien ville gentage
sig, at kirkebænkene ville stå tomme søndag efter
søndag. Men her er jeg vel nok blevet overrasket. Det
hænder, at jeg har måttet knibe mig selv lidt i armen,
når jeg om søndagen har stået på prædikestolen og set
ud over min menighed. Jeg har stået der og tænkt ved
mig selv, om jeg mon har brug for briller – og det har
jeg nu, men det er en anden sag – for der har været
rigtigt mange mennesker i kirke.
Og det forstår jeg godt, for der findes ikke en her-

Kirken lukkes

På grund af restaurering af blandt andet hoveddør
lukkes Egernsund kirke i uge 3 og 4, dvs. fra den 12.
januar til den 24. januar 2009. Der vil derfor ikke
være nogen gudstjeneste i kirken søndag, den 18.
januar 2008. Bisættelser og begravelser vil i perioden
foregå fra Rinkenæs Korskirke.

Pensionist komsammen
Også i det nye år vil vi indbyde sognets pensionister
til kaffe og snak i konfirmandstuen i præstegården
den tredje torsdag i hver måned fra kl. 14.30 – 16.30.
Første gang bliver den 15. januar 2009. Her vil det
nye menighedsrådsmedlem Bjørn Leinum fortælle om
kirkerne i Østeuropa.
I februar måned bliver vi på grund af et konfirmandarrangement desværre nødt til at skubbe vort
komsammen til den 4. torsdag i måneden, dvs. til
den 26. februar. I marts mødes vi derimod igen den
3. torsdag, dvs. den 19. marts. Programmet for de to
sidste arrangementer er endnu ikke fastlagt, men vil
blive annonceret senere. Husk blot at sætte et kryds
i kalenderen ud for den 15. januar, 26. februar og 19.
marts. Og inviterer gerne din nabo med.

Ferie

Sognepræst Birgitte Christensen holder ferie i uge 4,
dvs. fra den 19.-25. januar 2009, og igen i uge 12, dvs.
fra den 16.-22. marts 2009. Embedet varetages i disse
perioder af sognepræst Marianne Østergård Petersen,
Rinkenæs, som træffes på telefon 74 65 15 50 og på
e-mail: moep@km.dk.

Aftensang

Som noget helt nyt i det nye år vil vi cirka en gang om
måneden holde Aftensang i stedet for gudstjeneste i
Egernsund kirke. Aftensang er en kort gudstjeneste

ligere kirke i hele Danmark, det er jeg sikker på. Det
er ikke uden grund, at den lille kirke af egernsundere
ofte kaldes for Egernsund domkirke, for den er den
bedst tænkelige ramme for en på samme tid både
festlig og højtidelig gudstjeneste. Jeg holder så utroligt
meget af den lille kirke, der størrelsesmæssigt passer
så godt til sin menighed. Kun juleaften var den lige
lidt for lille. Men det må vi råde bod på i det nye år.
Juleaften må vi fremover holde julegudstjeneste hele
tre gange, så der kan blive plads til alle, der ønsker at
være med.
Nu er julefesten til gengæld forbi for denne gang, for
den slutter ved helligtrekonger. Vi begynder derfor
allerede at se frem til den næste store kirkelige fest,
som er påsken. Men ind imellem de to fester kommer
fasten som bekendt. Det ved vi alle sammen, fordi vi
kender sangen: ”Nu er det jul igen”. Og lidt faste er
måske også en god ting efter de sidste mange ugers
fråds og vellevned.

Faste er egentlig oprindeligt en forberedelsestid, hvor
man lever spartansk for derefter at slå sig rigtigt løs,
når fester sætter ind. Men nu om dage er faste mere en
tid til fordøjelse, til at genvinde formen, efter at festen
er forbi. Så vi er klar, næste gang det går løs.
Et rigtigt godt og glædeligt nytår til alle i Egernsund.
Birgitte Christensen - sognepræst
uden prædiken og altergang. Der synges hver gang tre
salmer, to af søndagens tekster læses op fra Biblen,
og der afsluttes med et Fadervor. Aftensang vil finde
sted søndag aften, kl. 19.00, og første gang er den
1. februar 2009. Organist og præst håber, at mange
egernsundere vil finde tid og være med til en sådan
stemningsfuld halv søndag aften time i kirken.

Kirkekaffe

Også i det nye år vil menighedsrådet i Egernsund
cirka en gang om måneden byde på kirkekaffe med
lækkert hjemmebag efter gudstjenesten. Det foregår
i kirkens sakristi. Alle er velkomne til en hyggelig
stund, hvor vi kan lære hinanden lidt bedre at kende.
Første gang vil være den 8. februar 2009, kl. 10.30.

Fastelavn

Det er en fast tradition i Egernsund, at der holdes en
kort børnegudstjeneste kl. 14.00 på fastelavns søndag,
som i år falder den 22. februar 2009. Alle børn – og
gerne også voksne – er velkomne til at møde udklædte i kirken, for det gør præsten jo også. Efter
gudstjenesten er der tøndeslagning for både små og
større børn. Og vi skal have kåret en kattekonge eller
en kattedronning.

Sogneindsamling

Temaet for årets sogneindsamling til fordel for
Folkekirkens Nødhjælp er bekæmpelse af sult.
Vil du gerne gøre en indsats, og gå en frisk tur i
Egernsund med en indsamlingsbøsse i hånden, så ring
til præsten og meld dig som indsamler. Der er brug
for rigtigt mange frivillige. Foruden medlemmer af
menighedsrådet deltager også kirkens konfirmander
i indsamlingen. Vi slutter i præstegården med et
fælles kaffebord, hvor vi tæller alle pengene op.
Forhåbentligt vil folk i Egernsund vise solidaritet og
støtte dem, der ikke har så meget som os selv.

