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Har du ris, ros eller nye emner til hjemmesiden
Kontakt: webmaster@egernsund-kirke.dk

Strandvej 8, Egernsund
Teglparken 42, Egernsund
Egeskovvej 1, Skodsbøl
Rødegade 9, Rendbjerg
Sdr. Havnegade 10b, Sønderborg

Gudstjenesteliste
Juli
Søndag, den 1. juli 2007, kl. 10.30 – Birgitte Christensen
Søndag, den 8. juli 2007, kl. 10.30 – Birgitte Christensen
Søndag, den 15. juli 2007, kl. 10.30 – Birgitte Christensen
Søndag, den 22. juli 2007 – ingen gudstjeneste
Søndag, den 29. juli 2007, kl. 10.30 – Birgitte Christensen
August
Søndag, den 5. august 2007, kl. 10.30 – Birgitte Christensen
Søndag, den 12. august 2007, kl. 10.30 – Birgitte Christensen
Søndag, den 19. august 2007, kl. 10.30 – Stefan Klit Søndergaard
Søndag, den 26. august 2007, kl. 9.00 – Stefan Klit Søndergaard
September
Søndag, den 2. september 2007, kl. 9.00 – Egon Weber Paulsen
Søndag, den 9. september 2007, kl. 9.00 – Stefan Klit Søndergaard
Søndag, den 16. september 2007, kl. 9.00 – Stefan Klit Søndergaard
Søndag, den 23. september 2007, kl. 10.30 – David Kessel
Søndag, den 30. september 2007, kl. 10.30 – David Kessel

Sognepræsten på orlov
Sognepræst David Kessel har fået forlænget sin forældreorlov i fem uger indtil
den 14. august 2007. Derefter skal han holde ferie.
Så han forventer først at være tilbage på prædikestolen midt i september.
Og det glæder han sig rigtigt meget til.

Vikariat forlænget
Pastor Birgitte Christensen har fået forlænget sit vikariat for sognepræsten i
Egernsund indtil den 14. august 2007.
Så har du brug for at tale med præsten - om dåb, konfirmation, vielse eller
begravelse kan du ringe på tlf. 74 65 07 75.
Du må også gerne ringe, hvis du har brug for en at tale med,
eller hvis du bare har lyst til en lille snak.

En hilsen fra vikaren
Hvilken fryd. Hvilken pryd.
Hvilken duft, hvilken luft, hvilken lyd.
Sådan starter omkvædet af den sang om Egernsund, som jeres tidligere sognepræst Hans Ove
Fønsbo har skrevet både tekst og melodi til. Den sang har pensionisterne fået lært mig på rekord
tid. Og jeg er da også fuldstændig enig med sangen i, at Egernsund er et utroligt dejligt sted. Det er
en herlig lille by med den smukkest tænkelige beliggenhed, og med nogle rigtigt rare og festlige
mennesker. Jeg har i hvert fald ikke mødt andet end venlighed og imødekommenhed i de seks uger,
jeg efterhånden har vikarieret for jeres sognepræst under hans forældreorlov. Så jeg er naturligvis
meget glad for, at jeg har fået lov til at fortsætte som vikar ved kirken indtil den 14. august.
De fleste af jer har måske lagt mærke til, at jeg sådan i det daglige taler sønderjysk. Det skyldes, at
jeg stammer fra Nybøl, dvs. fra den anden side af noret. Der er jeg født og opvokset, og der bor min
familie stadigvæk. Så her i Egernsund er jeg ikke så langt væk hjemmefra. Og det, synes jeg, er rart,
for jeg er i virkeligheden ikke så lidt af en hjemmefødning.
Lige nu bor jeg på den anden side af Gråsten i Ladegårdskov på et husmandssted. Her har jeg både
marker og træer og hegn, ja selv en lille dam har jeg helt for mig selv. Men jeg har ikke vandet lige
rundt om mig, sådan som I har det overalt i Egernsund. Og havet kan jeg godt savne, især på en
varm sommeraften. På en kold og blæsende vinterdag ville jeg måske tænke anderledes. Men
forleden aften gik jeg i det fineste vejr med havblik ned af trappen ved kirken og langs med
stranden. Og da kunne jeg ikke andet end at gå og nynne med på præstens sang om Egernsund:
Indånd glæde hvert sekund
og bevar mit smil den stund
hvor vi mødes, du og jeg, i Egernsund.

Konfirmation 2008
Til næste år vil der igen være konfirmation i Egernsund kirke.
Den finder som sædvanligt sted den 1. søndag i maj. Dvs. at der
vil være konfirmation den 4. maj 2008 i Egernsund kirke.
Tidspunktet for konfirmationen vil blive offentliggjort senere.
Konfirmandforberedelser vil af praktiske grunde foregå enten
i Broager eller i Gråsten afhængig af, hvor
konfirmanden går i skole. Forældre, der ønsker,
at deres barn skal konfirmeres i Egernsund kirke
bedes kontakte sognepræst David Kessel
efter sommerferien.

Kirkekor
Efter sommerferien bliver der igen korskole for nye medlemmer af kirkekoret. Børn fra 3. klasse
og opefter er velkomne. Efter et par måneders træning kommer du med i koret og skal medvirke ved
2-3 gudstjenester hver måned samt enkelte koncerter. Korskolen øver ligesom koret torsdag
eftermiddag. Hvis du har lyst til at være med, er du velkommen til at ringe og høre nærmere hos
organist Otto Andersen på tlf. nr. 74 43 57 28.

Pensionist komsammen
Pensionist klubben holder sommerferie i hele juli måned.
Men den 16. august 2007 kl. 14.30 er der igen tid til et komsammen i konfirmandstuen i
præstegården. Så sæt et kryds i kalenderen den dag. Vi glæder os til at se jer alle sammen igen.

Menighedsrådsmøde
Den 28. juni 2007 kl. 19.00 er der menighedsrådsmøde i konfirmandstuen i præstegården.
Mødet er åbent for alle.
Næste menighedsrådsmøde afholdes sammesteds den 16. august 2007 kl. 19.00.
Juniorklubben
Juniorklubben starter igen torsdag den 23. august 2007, kl. 19 – 20.30
Som sædvanligt foregår det i konfirmandstuen i præstegården.

