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PRÆSTENS KLUMME:

GUDSTJENESTELISTE
DECEMBER I EGERNSUND KIRKE,
EN MÅNED FULD AF MUSIK OG
FORKYNDELSE:

1. søndag i advent: Salmegudstjeneste under
temaet: Kom og syng julen ind! Denne gudstjeneste
vil være helliget vores smukke julesalmer, og vi vil
synge så mange salmer som muligt. Men hvilken
julesalme er din ynglings salme? Skriv navnet på
din ynglings salme til mig enten på mail, eller send
mig et kort. Vi opfordrer sangglade mennesker til
at komme til denne salmegudstjeneste, for at se
om vi i december måned kan danne et Egernsund
julekor. Dette julekor vil så synge julen ind hver
søndag i december, og vil også bestemme de fleste
af de salmer vi skal synge juleaften. Vi øver hver
torsdag i december klokken 19-20.30 i Egernsund
kirke sammen med orgelvidunderet Otto som
dirigent. Så mød talstærk op, og lad os se om vi
kan synge taget af kirken. Efter endt korprøve er
der kaffe og kage. PS. Sangtalent påkræves ikke for
deltagelse i koret, kun sangglæde og julestemning.
2. søndag i advent: Julebasargudstjeneste. Denne
dag er gudstjenesten flyttet til klokken 14.00, og
efter gudstjenesten vil der i kirken blive afholdt
en julebasar med amerikansk lotteri sponsoreret
af de lokale handelsfolk, skattejagt for børnene og
kaffe og lækkerier til de voksne. Hele overskuddet
går ubeskåret til Julemærkehjemmet i Kollund, og
det gør hele decembermåneds kollekter også.
3. søndag i advent: Børne og familiegudstjeneste
med Luciaoptog klokken 11.00. Elever fra Kegnæs
friskole går Luciaoptog. Efter gudstjenesten
er der spaghetti og kødsovs, samt sodavand.
4. søndag i advent: Stillegudstjeneste. Kom
og hvil ørene og lad stilheden sænke sig over
krop og sjæl, i en gudstjeneste, hvor vi puster
ud, og lader op til, at lige om lidt så er det jul.
Juleaften den 24 december: Juleaftensgudstjeneste
klokken 14 og 15.30. For at komme i julestemning
vil Egernsunds julekor synge julesalmer en
halv time før gudstjenesternes start.
Første juledag den 25 december:
Juledagsgudstjeneste klokken 14.00
Nytårsaften den 31 december:
Nytårsgudstjeneste klokken 14.00. Her vil
vi sammen synge nytåret ind, og sige farvel
og tak til 2013, og byde 2014 velkommen
med kransekage og champagne.
I januar vil der ikke blive afholdt
gudstjeneste i Egernsund kirke, da
præsten er på ferie. Til gengæld
vil der være kirkebil til Gråsten
kirke hver søndag i januar.
Søndag den 2. februar: klokken
11.00 bliver årets første
gudstjeneste i 2014 afholdt
i Egernsund kirke.

HVAD NYT ER DER I
KIRKEN, OG HVORDAN
GÅR DET?
Af nye tiltag i kirken, har vi siden juli
afprøvet forskellige ting, her kommer
en opdatering af deres succesrate:
Ændret nadverliturgi. Vi har ændret nadverliturgien
til en kortere og mere moderne version med
stor succes. Ligeledes har vi indført frisk brød i
stedet for oblater til altergangen, dette er også en
succes. Men et forsøg på at udskifte den nuværende
nadvervin der består af druesaft med rigtig vin, blev
nedstemt af menigheden. Så det var ingen succes.
”Hit med salmen” boxen. Tanken med denne ide var
at menigheden kunne afgive salmeønsker i denne
box under mottoet: ”Hvad du ønsker skal du få”.
Efterfølgende ville vi i kirken så synge den ønskede
salme under gudstjenesten. Dette tiltag er blevet
en succes, som folk er meget glade for, og som de
med glæde nævner når vi taler om det. De glemmer
bare nogle gange at stemme… Men så er det jo mig
som præst der bestemmer, og jeg er som bekendt
meget glad for ”Der sad en fisker så tankefuld”.
2. læsning om søndagen er med biskoppens
og menighedsrådets tilladelse blevet ændret til
en salmegennemgang i stedet for en regulær
tekstlæsning. Dette fungerer som en uddybning af
salmebogens poesi og budskab, og som et musisk
svar til dagens evangelietekst. En stor succes.
Til slut skal nævnes vores nye kirketider.
Gudstjenesten er flyttet til klokken 11.00, da Otto
vores organist også lader musikken klinge i Kværs
kirke. En fantastisk ændring, der gør at alle søndags
syvsovere ikke længere har en undskyldning for
ikke at komme i kirke! Så velmødt alle sammen.

Først og fremmest vil jeg gerne sige tusind tak, fordi i
alle sammen har taget så godt imod mig og min mand
Marlon. Alle de søde ord, hilsner, venlige smil og
gode grin har virkelig fået os til at føle os velkomne
i Egernsund, og har hjulpet os til at falde godt til
hernede. Vi er meget glade for at være her, bo her og
for at være en del af Egernsund.
Min første tid som præst i Egernsund, har været
meget spændende og begivenhedsrig, fordi alting
er nyt for mig. Inden jeg kom herned og fik
embede, havde jeg jo aldrig før prøvet at være
præst, hverken ved et bryllup i 30 graders varme,
hvor ingen havde problemer med at holde varmen
eller ved en begravelse i stærk kuling, eller ved en
høstgudstjeneste med en hjemmemalet regnbue.
Jeg havde heller ikke prøvet en fødselsdagsandagt
med kun kvinder i kirken, (den eneste undtagelse,
var den stakkels organist, der sad som ene mand
oppe ved orglet, og kunne kigge ud over dette
hav af kvinder. Så inden gudstjenesten smuglede
vi lige et par mænd mere op til orglet så han ikke
skulle føle sig helt så alene). Jeg havde heller ikke
før prøvet en guldkonfirmation med lysprocession,
eller en Hubertusgudstjeneste med et jagende godt
jagthornblæser orkester, der både kunne synge og
spille. Det hele har været nogle overvældende og
fantastiske oplevelser. Tusind, tusind tak, fordi i
har inviteret mig indenfor i jeres liv for at deltage i
alt disse begivenheder både de glade, de sørgelige,
festerne og hverdagen. Jeg er meget glad for, og stolt
af at være jeres præst.
Af andet nyt, så kan jeg fortælle at håndværkerne går
i gang med at renovere præstegården mandag den 25.
november, og vi glæder os helt vildt til at flytte ind i
præstegården når den engang står færdig.
Jeg er også så heldig, at jeg er begyndt at
gæsteundervise to hold af de sødeste konfirmander i
Kliplev, efter at deres tidligere sognepræst Ewa har
fået nyt arbejde i Åbenrå. Jeg glæder mig rigtig meget,
til at undervise disse skønne unge mennesker, og lære
dem alle bedre at kende.
Det var alt for denne gang, jeg skriver igen i februar.
Rigtig glædelig jul, og et velsignet og lykkebringende
nytår til jer alle,
Maya Ravn, sognepræst i Egernsund

