
Kom og lyt ... Egernsund Kirke- nyt  
I menighedsrådet har vi i en del år haft vores kirkeblad i ugeavisen. Da vi gerne vil prøve noget nyt, har vi besluttet 

at lave et husstandsomdelt kirkeblad i stedet for.  Du sidder nu med det første nummer i hånden, og vi håber at du 

vil tage godt Imod det og benytte dig af alle de forskellige tilbud vi har at byde på  Vi har bestræbt os på at lave et 

læsevenligt blad ud fra  devisen - lidt men godt. Samtidig vil der også være  informationer om, hvad vi som 

menighedsråd og kirke har gang i, og hvad vi rent frem tidsmæssigt arbejder med Vi vil forsøge at få vores by i tale 

og har du noget på hjerte,  et godt arrangement eller andet som vi kan drage nytte af, så er du mere end velkommen 

til at kontakte os. I fremtiden må kirkebladet gerne vokse!  Sommerferien er forbi og efteråret står for døren. Vi  

arbejder på at få lavet forskellige arrangementer for de  forskellige aldersgrupper. Hvis du har en god ide så 

 kontakt os endelig! Kirken og dens lokaler er jo for alle, også dig.  De forskellige ombygninger og renoveringer er 

vi færdige . med Vi mangler blot at få vores kapel gjort færdigt, men det er sat i gang.  så - vi er klar til at tage Imod 

dig og din familie. Kom og lyt  når vi holder gudstjeneste eller kalder til div. andre arrangementer.  

Fortsat god fornøjelse med vores første nummer af vores nye kirkeblad     
Margit Kristensen, menighedsrådsformand     

  

Trinitatistiden  
Året kan inddeles på mange måder. Der er feks. fire årstIder og tolv måneder. I mange sammenhænge regner 

 man også i uger.  så ved alle elever og deres forældre, at efterårsferie er i uge 42.  

Men der findes også et kirkeår.  

Dette kirkeår begynder ikke den 1. januar men den starter med 1. søndag i advent.  

så kommer advent, juletiden, faste tid en, påske, pinse og trinitatistiden.  

Og det er den tid vi er i nu.  

Den begynder med  Trinitatissøndagen og ender med sidste søndag i kirkeår.  

Men hvad er trinitatistiden? Trinitatis er den tid, hvor vi beskæftiger os med, hvordan den Gud, der har 

åbenbaret sig som skaber og far, som mennesket Jesus Kristus og som den ånd, der holder det kristne 

fællesskab sammen, bliver konkret i vort liv. Mens de andre kirkeårstider fremhæver enkelte aspekter af  
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troen, prøver vi i trinitatistiden at få helheden af den treenige Gud ind i vort liv. Det lyder måske kedeligt,  

når søndagene i disse uger hedder 1., 2. 3. ... op til 25. søndag efter trinitatis.  

Men det er en festtid, hvor vi . hver søndag fejrer, at Gud på så mange måder bliver del af vort liv, 

når han viser sig som vores far, vort  offervillige medmenneske og den fællesskab dannende  

ånd,. en festtid, der varer mange uger.  

Kig på bagsiden og se, hvordan du kan være med til festen!  

 Kirkekor.  
Efter sommerferien bliver der igen en korskole for dem, der gerne vil synge i koret. Som noget nyt kan man nu starte 
allerede i 3.klasse. Efter et par måneder laver jeg så en lille optagelsesprøve til koret. Korskolen øver ligesom koret 
torsdag eftermiddag, desuden synger koret til gudstjenesten om søndagen, og til enkelte koncerter. Pt. består koret af 
10 sangglade piger. Hvis du har lyst at være med er du velkommen til at ringe og høre nærmere.  

Otto 74 43 57 28 

 Få besøg af præsten:  
Vil du gerne besøges af mig eller kender du en, der godt kunne tænke sig at få besøg af mig, er du velkommen til at 
kontakte mig. Det er del af sognepræstens arbejde, at besøge sognebørn, der ønsker det. Det kræver ingen anledning! 

Mvh. David J. Kessel 

 

 Konfirmation:  
 
Også i fremtiden skal børn fra Egernsund konfirmeres i vores kirke! Derfor: ring til præsten, hvis dit barn skal 
konfirmeres i Egernsund kirke den 07. maj 2006.  
  

 Menighedsrådsmøder:                    

Vinterhalvårets menighedsrådsmøder: 

17. august (kl. 17.30), 14. september, 05. oktober, 16. november, 04. januar (2006) 

Møderne holdes i konfirmandstuen og begynder normalt kl. 19.00. 

Alle møder er offentlige! 

 Kirkebil:  
Hvis du gerne vil køres til gudstjenesten ring til en af byens taxaer. Det koster fem kroner per vej.    
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 Læsere:  
Har du lyst til at overtage nogle af læsningerne til gudstjenesten, er du velkommen til at kontakte mig. 

Mvh. David J. Kessel 
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