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Gudstjenester
september

Søndag d. 28. september 2008 kl. 14.00.
Indsættelse af sognepræst Birgitte Christensen v/
provst Anne Margrethe Hvas.

Oktober

Søndag den 5. oktober 2008, kl. 10.30.
Birgitte Christensen.
Søndag, den 12. oktober 2008, kl. 10.30.
Birgitte Christensen
Søndag, den 19. oktober 2008, kl. 10.30.
Birgitte Christensen - med kirkekaffe.
Søndag, den 26. oktober 2008, kl. 9.00.
Marianne Østergaard Petersen

november

Søndag, den 2. november 2008, kl. 10.30.
Birgitte Christensen - Alle helgens dag.
Søndag, den 9. november 2008, kl. 10.30.
Birgitte Christensen - Salmesangens søndag.
Søndag, den 16. november 2008, kl. 9.00.
Marianne Østergaard Petersen.
Søndag, den 23. november 2008, kl. 10.30.
Birgitte Christensen - med kirkekaffe.
Søndag, den 30. november 2008, kl. 14.00.
Birgitte Christensen - 1. søndag i advent.

Indsættelsesgudstjeneste

Hele sognet indbydes til indsættelsesgudstjeneste i
Egernsund kirke den 28. september kl. 14.00. Her vil
den nye sognepræst, Birgitte Christensen, blive
indsat i sit embede af provsten for Sønderborg
provsti, Anne Margrethe Hvas. Efter gudstjenesten
er menighedsrådet vært ved et kaffebord i
præstegården.
Alle er meget velkomne.

Vi har fået en præst...
Efter en lang og sej kamp har vi endelig fået vores helt
egen præst. Udgangen af september påbegynder Birgitte
Christensen sin præstegerning her i Egernsund. Birgitte
er sønderjyde og har indtil nu arbejdet som vikar rundt
omkring i sognene, både i Sønderborg og Aabenraa
provstier.
Bl.a. har hun i en kort periode også været vikar hos os
under Davids barselsorlov. Her lærte vi Birgitte at kende,
ikke kun som en god prædikant men også som en person
der taler godt med alle og som også er en god lytter – ja
faktisk går hun ind i folk ”med træsko på”.
Birgitte har selv udtalt at hun nu føler at hun endelig
er ”kommet hjem” da hun altid har følt sig rigtigt godt
tilpas i vores sogn og ikke mindst i vores kirke. Birgitte
er fuld af gode ideer og entusiasme og i menighedsrådet
glæder vi os rigtig meget til samarbejdet, isæt glæder vi
os til at få gang i kirkelivet med en engageret præst og
menighed.
Præstestillingen er 60 % og altså ikke en fuldtidsstilling,
men det har vi jo heller ikke været vant til. De tidligere
præster i Egernsund havde jo også tjeneste i Broager.
Det samarbejde har vi løsrevet os fra og må derfor nøjes
med den tildelte procentsats. Vi, og ikke mindst Birgitte,
ser dog med fortrøstning på dette og håber procenten på

sigt vil blive forøget. Der opføres jo nye boliger i området og samtidig er vi jo så heldige at vores by ligger
et smukt sted hvor der er attraktivt at bo.
I første omgang ﬂytter Birgitte ikke ind i
præstegården men vil alligevel have sin daglige gang
der, da det er her hendes kontor skal være og her at
vi alle sammen kan møde hende udenfor kirketiden. Præstegården vil samtidig også blive brugt til
menighedslokaler mv hvor vi så får mulighed for at
afholde lidt større arrangementer end vi før har haft
mulighed for.
Kære Birgitte – vi vil ønske dig rigtig hjertelig
velkommen i vores sogn. Nu får du lov ti at nyde
udsigten fra prædikestolen og glæde dig over den
ﬂotte udsigt hver søndag. Vi håber du bliver rigtig
glad for at være i sognet og hos os. Samtidig glæder
både personalet og menighedsrådet sig til at arbejde
sammen med dig.
Margit Kristensen
Menighedsrådsformand
Der er indsættelse i Egernsund Kirke søndag den
28. september kl. 14.00. Efterfølgende er der festligt
samvær i præstegården.

træffetider

Sognepræsten træffes bedst på sit kontor i
præstegården onsdag – fredag kl. 10 – 12.
Eller på telefon 74 44 26 58 eller e-mail: bich@
km.dk
Kirkegårdskontoret er åbent for henvendelse tirsdag – fredag kl. 9 – 9.30 og kl. 12 – 12.30.
Tlf. 74 44 98 38.

Konfirmation 2009

Der vil blive holdt konﬁrmation i Egernsund
kirke den 3. maj 2009 kl. 10.30.
Konﬁrmandforberedelser foregår i Egernsund
præstegård på onsdage kl. 15.15 – 16.30.
Konﬁrmander kan også følge undervisning i
enten Broager eller Gråsten.

Pensionist komsammen

i præstegårdens konﬁrmandstue:

Torsdag, den 23. oktober 2008, kl.14.30
– Program under udarbejdning
Torsdag, den 20. november 2008, kl. 14.30
– Vi får besøg af Nicolai Johannsen, der vil
fortælle om Egernsund i gamle dage
Tilmelding til Maja og Tinna på tlf. 74 44 98 38
Vi glæder os til at se jer!

Menighedsrådsmøde

i præstegårdens konﬁrmandstue:

Torsdag, den 23. oktober 2008, kl. 19.00
Torsdag, den 13. november 2008, kl. 19.00
Mødet er åbent for alle.

dejligt at være tilbage...
Hvor er det dejligt igen at være tilbage i Egernsund,
og denne gang ikke bare som vikar, men som rigtig
sognepræst. Det har jeg længe gået og ventet og
håbet på ville ske, og derfor er min glæde naturligvis
ekstra stor, fordi det er nu er blevet til virkelighed.
Jeg holder så meget af den lille kirke, som folk i
Egernsund selv har bygget. Og som ligger så utroligt
smukt i Guds store kirke, i den fantastiske natur, som
omgiver hele Egernsund – på den ene side Flensborg
Fjord og Rendbjerg, på den anden side Nybøl Nor
og Skodsbøl skov. Det ﬁndes ingen andre kirker i
Danmark som Egernsund kirke. Den er helt sin egen,
og det kan jeg godt lide.
Nu er jeg selv født og opvokset i Nybøl på den
anden side noret, og derfor har jeg selvfølgelig kendt
Egernsund i hele mit liv. Men der er især tre ting,
som jeg forbinder med byen. Det er som det første
den gamle færge. Jeg kan huske, hvordan vi som
børn altid plagede vore forældre om at køre en
omvej hjem bare for at komme med færgen, for det
var så spændende, og det kostede kun 25 øre for en
tur. Så er det den sønderjyske maler Peter
Nicolaisen, som havde sit atelier i Havnegade, og
som jeg altid har tænkt på, når nogen har sagt
Egernsund. Hans malerier har hængt på væggen
både i mit barndomshjem og i min lejlighed i
København, hvor jeg har boet i mange år. Og de
pynter også stuen på mit husmandssted i
Ladegårdskov, hvor jeg nu holder til. Et af Peter
Nicolaisens malerier, et motiv fra Egernsund, har jeg
hængt op i entreen i præstegården, og det er I alle
velkomne til at komme forbi og se, hvis I har lyst til
det. Den tredje ting, der altid minder mig om
Egernsund, det er pottefabrikken, og især de
glaserede potter med blomstermotiver. Også de har
fulgt mig, hvor jeg end har været.
Men alle de tre ting, som jeg her har nævnt, hører
historien til. Ingen af delene ﬁndes mere. Til
gengæld er der så kommet både marina, drive-in
bageri og teglværksby. Der er altså også masser af
fremtid i Egernsund, og den glæder jeg mig meget til
at lære bedre at kende.
Når jeg af alle steder så gerne vil være præst i
Egernsund, så skyldes det, at det her er så glædeligt
at fortælle om det glædelige budskab, som evangeliet
er. Der er en åbenhed og imødekommenhed over for
alle, og sådan skal en kirke efter min mening helst
være. Det er et sted, hvor alle kan være med og føle
sig hjemme, uanset hvem de er. Det er en af præstens
vigtigste opgaver at sørge for, at ingen stødes bort.
Og det skal jeg gøre mit bedste for at forsøge at leve
op til.
Jeg ser frem til at møde mine nye sognebørn –
mange af jer kender jeg jo allerede – og jeg håber, vi
ses til indsættelsesgudstjenesten den 28. september
kl. 14.
Birgitte Christensen
Ny sognepræst
Der er indsættelse i Egernsund Kirke søndag den
28. september kl. 14.00. Efterfølgende er der festligt
samvær i præstegården.

