
 

 

Egernsund Kirke 

Forår 2023 

Benny Andersen har skrevet og Poul Dissing har fortolket en fantastisk hilsen til 

forårssolen.  

Det er forår, og alting klippes ned. Der beskæres i buskadser og budgetter 

Som alle ved, har vi også i kirken og menighedsrådet et budget, som gerne skal holde 

og holdes. Hvert år i maj sender vi ønsker ind til Provstiet for det kommende år. Vi 

har længe ønsket os en lift til konfirmandstuen. Trappen er meget stejl og med høje 

trin, så den er svær at forcere for alle, både unge og gamle. 

I år har vi fået vores budget udvidet med rigtig mange penge til at købe og etablere 

en lift for. Vi har lavet indtil flere tegninger og indhentet flere tilbud, og i samarbejde 

med Provstiet blev vi enige om en model, og at det var i 2023 vi kunne få forhøjet 

vores budget. Arbejdet går i gang i marts måned, og vi glæder os til at liften bliver sat 

op, så alle har mulighed for at deltage i de sammenkomster, der er i 

konfirmandstuen. 

 

Ny præst (genopslag)  

Stillingen som sognepræst i Egernsund er blevet genopslået. I samarbejde med 

Biskop Marianne Christiansen er stillingsbeskrivelsen lavet en smule om. Bl.a. har vi 

fået tildelt en højere procent, så vi har mulighed for at lave endnu mere i sognet. 

Samtidig er der et mindre bistand til et andet sogn. Opslaget er på plads, og indtil 

videre afholdes der møde med Biskoppen ultimo februar. Her vil der bl.a. blive taget 

beslutning om, hvornår der skal afholdes prøveprædiken. 

Organist 

Organiststillingen er også genopslået. Vi har i mange år haft et samarbejde med 

Kværs om deling at denne stilling. Den aftale her vi ikke mere, så derfor opslås 



organiststillingen kun med arbejdssted i Egernsund. Vi håber vi snart kan ansætte en 

god organist. 

En glædelig nyhed     

Vores fantastisk dygtige kirkesanger Line har meddelt, at hun venter barn og går på 

barsel den 1. juni 2023. Vi kommer selvfølgelig til at savne hendes smukke stemme i 

kirken, men glæder os samtidig over den dejlige nyhed. Tillykke til Line med et lille 

”sanger” barn. Vi er i færd med at finde en afløser i barselsperioden. 

Kirkegården 

Der er fuld gang i arbejdet på kirkegården. Medarbejderne er nu i færd med at fjerne 

gran og udføre anden form for udendørs arbejde. Vi har i budget 2023 fået tildelt et 

beløb fra Provstiets maskinpulje til køb af en ny Eegholm maskine som erstatning for 

den gamle, som har kørt en menneskealder på kirkegården. Nu skal der så ikke tørres 

olie op eller købes dyre reservedele mere. Maskinen vil om ganske kort tid kunne ses 

og opleves på vores kirkegård. 

Vejkirke 

Menighedsrådet har i år besluttet at vi vil være en del af vejkirkerne i Danmark. 

Kirkefondet laver hvert år en smuk folder, som kan findes en masse steder, når man 

skal på køre – cykle – eller gåtur i Danmark. Vi ligger tæt ved Gendarmstien og tæt 

på klosterruten. Kirken har derfor fået installeret en åben/ lukke funktion, så kirken 

kan besøges  mellem 8 og 16. Vi fjerner derfor de fine ting, vi har stående i kirken  for 

at forebygge tyveri.  

Sogneudflugt 

Sogneudflugten løber af stablen den 7. september 2023. Yderligere oplysninger 

bekendtgøres senere. Sæt allerede nu i kalenderen. Hold øje med 

Graasteneren, hjemmesiden og Facebook. Her vil der også stå oplysninger om andre 

ting der foregår i og omkring kirken. 

 

 

 

 



 

 

 

Gudstjenester 

 5.3.2023  kl. 11,00  Kirkekaffe  Kirsten Schmidt 

12.3.2023  Kl. 11,00 

19.3.2023  kl. 11,00 

 2.4.2023  kl. 11,00 Palmesøndag – indsættelse af ny præst 

 6.4.2023  kl. 11,00 Skærtorsdag samt frokost i konfirmandstuen 

 7.4.2023  kl. 11,00 Langfredag 

 9.4.2023  kl. 11,00 Påskedag 

 7.5.2023  kl. 11,00 Kirkekaffe 

14.5.2023  kl. 11,00 

21.5.2023  kl. 11,00 

28.5.2023  kl. 11,00 Pinsedag 

 4.6.2023  kl. 11,00 Kirkekaffe 

11.6.2023  kl. 11,00 

18.6.2023  kl. 11,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


