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Hvad skal jeg sige?

Påskemorgen

”Hvad skal jeg sige …?” spørger salmedigteren
Hans Adolf Brorson i sin store skabelsessalme
Som forårssolen morgenrød
”Op al den ting”. Det er et spørgsmål, man som
stod Jesus op af jordens skød
præst godt kender til. Og det er ikke altid sådan,
med liv og lys tillige;
at man ligesom Brorson stiller dette spørgsmål
derfor, så længe verden står,
måbende over Guds visdom, over skaberværkets
nu efter vinter kommer vår
mangfoldighed og skønhed., men ofte er det et
livsalig i Guds rige.
spørgsmål, der trænger sig på, fordi søndagen
nærmer sig med store skridt, og jeg ved, at jeg
skal sige noget. Hvad skal jeg sige …?
Som fuglekor i mark og lund
At jeg stiller spørgsmålet i den her sammenhæng
lovsynger vår i allen stund
har nu en anden grund. Anledningen til spørgsmed deres toner søde,
målet er, at jeg efter seks år som præst i Egernsså alle tunger, trindt om land,
und skal sige farvel til sognet, dvs. til alle de
lovsynge dødens overmand
mennesker, jeg gennem mit arbejde har mødt.
i påske-morgenrøde!
Hvad siger man i denne situation? Jeg tror, der er
mange ting, der kunne siges, men det vigtigste er
Som blomster alle står i flor,
nok: tak! Tak for de gode år i Egernsund! Tak
som skoven grønnes, kornet gror
fordi jeg ikke kun som præst, men vi alle samved vårens kræfter milde,
men også som familie blev mødt med stor åbenså blomstrer alt i Jesu navn
hed – og en gang imellem også med overbærenog bærer frugt til folkegavn,
hed – med tillid og med velvilje. Tak til menigsom årle, så og silde.
heden, til personalet, til menighedsrådet og til
mine kolleger i nabosognene! Tak til alle jer, der
N.F.S. Grundtvig 1846
har givet os nogle år i Egernsund, som vi ikke vil
glemme!
Til sidst vil jeg nævne, at vi har besluttet ikke at
tage kirken med, da de allerede har en i Rise. Kære David
Med andre ord, den kan i stadigvæk bruge!
Du har søgt og fået et nyt embede i Rise Sogn i Aabenraa
David Kessel. Kommune og om ganske kort tid flytter du ud af præste-

TÆNK AT DU REJSER FRA OS...

Kirkegårdspersonalet gør opmærksom på,
at der gentagne gange er blevet stjålet ting
fra gravsteder. Skulle det ske igen, skal
man selv sørge for at tyveriet bliver
anmeldt.

Pensionistsammenkomst
i konfirmandstuen
Torsdag den 13. marts
Torsdag den 17. april
Torsdag den 15. maj
Vi mødes i konfirmandstuen kl. 14.30 og afslutter
senest kl. 16.30
Alle over 60 er velkomne.
Tilmelding senest onsdag på
kirkegårdskontoret: 74 44 98 38

Menighedsrådsmøder
26. marts kl. 17.00
21.april kl. 19.00
21. maj kl. 19.00 offentligt budgetmøde
Menighedsrådsmøderne er åbne for alle,
der vil deltage. Møderne holdes i
konfirmandstuen Strandvej 8.

gården. På den ene side er vi utrolig kede af at du rejser,
men på den anden side kan vi også godt være stolte over at
de netop har valgt dig.
Du startede jo her i Egernsund som nyuddannet præst og
både vi og du har lært en masse om os selv og hinanden i
de næsten 6 år hvor du har været hos os, og det har været
rigtig godt. Vores menighedsrådsmøder har altid været både
hyggelige, sjove, givtige og været afholdt i en god og positiv ånd og det vil vi gerne sige dig tak for. Ikke altid har vi
været enige, men har alligevel i fællesskab fået løst tingene
på en god og konstruktiv måde som vi alle har haft stor
udbytte af.
Vi har været glade for at have haft dig her i vores lille sogn
og du har altid løst tingene på din stille og rolige facon, kort
sagt du vil blive både husket og savnet her i Egernsund.
Bl.a. har dine ide`rige masker og fortællinger ved.
fastelavnsgudstjenesterne været et stort hit hos børnene.
Vi håber at du vil huske tilbage på din tid i Egernsund med
glæde. Du har jo på mange søndage haft rådighed over
prædikestolen med landets smukkeste udsigt.
På menighedsrådets, medarbejderne ved kirkens vegne og
ikke mindst alle sognets beboere vil vi ønske dig, Karoline,
Laura, Sara og Nora held og lykke i jeres nye sogn.
Margit Kristensen
Menighedsrådsformand
DER HOLDES AFSKEDSGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 16. MARTS KL. 14,00 MED EFTERFØLGENDE KAFFEBORD I
KONFIRMANDSTUEN/PRÆSTEGÅRDEN.

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

GUDSTJENESTER
I PÅSKEUGEN
16. marts kl. 14.00 DK
Palmesøndag. Afskedsgudstjeneste
med efterfølgende kaffe i konfirmandstuen.
20. marts kl. 18.00 DK
Skærtorsdag
21. marts kl. 10.30 DK
Langfredag. Liturgisk gudstjeneste
23. marts kl. 10.30 DK
Påske
24. marts kl. 09.00 SKS
2. påskedag

Konfirmander
i Egernsund, søndag den 04. maj:
Kl. 09.30:
Patrick Warming Andresen
Nicole Aupke
Annette Petersen
Kasper Feldstedt Kunz
Mads Rathje
Stefan Rathje Lund
Kathrine
Lars Moisen
Carsten Hansen
Mike Schrøder
Bjarne Asmussen

Benediktesvej 106
Svinget 24
Benediktesvej 112
Skovparken 15
Sundgade 38,1
Mosevej 6
Lågmajvej 14
Fyrtårnsvej 7
Brillevej 5
Degnetoft 5, Kværs

Kl. 11.00
Andre Bodin
Engvej 17
Mads Justesen
Reefslægervænget 16
Jonas Schau Lemke
Møllebakken 1, Broager
Anders Matzen
Bøsbækvej 12. Skodsbøl
Jacob Nielsen
Æblehaven 10
Jørgen Clausen
Æblehaven 5
Tobias Gefke Hansen
Skovgade 23
Emma Leegaard Osborg
Sundgade 75
Mette Sloth Bohsen
Kystvej 6a
Lasse Bannow
Skræddergade 4, Skodsbøl
Chris Oldager
Sundgade 77

Afskedsgudstjeneste
Da vores præst har fundet nyt arbejde i Rise
sogn og flytter til den 1. april, inviterer
menighedsrådet til afskedsgudstjeneste med
efterfølgende kaffe og kage i konfirmandstuen. Gudstjenesten finder sted palmesøndag
den 16. marts kl. 14.00. Alle er velkomne.
Mvh.
Menighedsrådet.

