Kirkeblad for Egernsund Sogn
ADRESSELISTE
Sognepræst: Maya Ravn
Strandvej 8, 6320 Egernsund
74 44 26 58 – 24 65 60 24
marav@km.dk
Træffes efter aftale alle
hverdage undtagen mandag
og fredag

Menighedsrådsformand: Margit Kristensen
Teglparken 42, 6320 Egernsund
74 44 24 46
mk@egernsund-kirke.dk
Organist: Otto Andersen
oa@egernsund-kirke.dk
74 43 57 28 - 20 62 13 72 (gerne sms)

Graver/ Kirketjener: Maja Wilkenskjeld
Kirkegårdskontoret, Kystvej 6c,
6320 Egernsund
74 44 98 38
kirkegaarden@egernsund-kirke.dk
Træffes bedst kl. 9.00-9.30 og 12.00-12.30.
Træffes alle hverdage undtagen mandag.
Hjemmeside: www.egernsund-kirke.dk

GUDSTJENESTELISTE

Søndag den 4. januar 2015:
Højmesse klokken 11:00 ved Niels Refskou.
Efterfølgende kirkekaffe i sakristiet.
Søndag den 04. januar 2015:
Klezmer Trio koncert klokken 15:00
Søndag den 11. januar 2015:
Ingen gudstjeneste
Søndag den 18. januar 2015:
Højmesse klokken 19:00 ved Jan Unold
Søndag den 25. januar 2015:
Højmesse klokken 11:00 ved Jan Unold
Søndag den 01. februar 2015:
Højmesse klokken 11:00 ved Maya Ravn.
Efterfølgende kirkekaffe i sakristiet.
Søndag den 08. februar 2015:
Højmesse klokken 11 ved Maya Ravn
Søndag den 15. februar 2015:
Fastelavnsmesse klokken 11 ved
Maya Ravn. Efterfølgende slår vi
katten af tønden i kirken.
Søndag den 22. februar
2015:
Ingen gudstjeneste

PRÆSTENS KLUMME
Glædeligt nytår alle sammen!

Så er julens fest vel overstået, og nu er vi klar
til at byde 2015 velkommen med fyrværkeri,
glimmer og sjove hatte.
I denne anledning afholdes der en nytårsaften
gudstjeneste i Egernsund kirke onsdag den
31. december 2014, kl.14.00. Vi afslutter
gudstjenesten med kransekage og champagne:
Glimmer og sjove hatte er ikke obligatorisk .
I januar tager jeg på ferie, men mine dygtige
kollegaer tager over og afholder gudstjenesterne
i Egernsund kirke. Søndag den 4. januar afholdes
der en Klezmerkoncert med Klezmer Trio i
Egernsundkirke. Og til alle jer der ikke ved
hvad klezmermusik er, så er det fantastisk jødisk
folkemusik, som man blive glad i krop og sjæl
af at høre. Og vi har fået nogle super dygtige
musikere til at komme og spille, så kom og vær
med, indgangen koster 50 kroner.
I februar er jeg tilbage fra min ferie, og
gudstjenesterne vil igen følge det normale

mønster. Søndag den 15. februar 2015
kl.11.00, afholdes der i Egernsund kirke
fastelavnsgudstjeneste for store og små. Kom
gerne udklædte, og vær med til at slå katten af
tønden, og spise al det dejlige slik.
Godt nytår alle sammen.
Maya Ravn
Sognepræst i Egernsund

