pinse været holdt regelmæssige gudstjenester i kirken, uden at de dog har været helt som før coronapandemien
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Genforeningskoncert

Op af sofaen, frem i skoene
og hen i Kirkehuset

Genforeningskoncert

Høstgudstjeneste

Søndag den 6. september kl. 10.30

Fyraftenssang i kirken
Høstgudstjeneste
Onsdag den 9. september kl. 17.00

Søndag den 6. september kl. 10.30
Søndag den 6. september kl. 10.30

Vi mødes som regel en gang om måneden i Kirkehuset på en hverdagsaften og behandler aktuelle lokale
temaer, hører nyt fra Kirkeministeriet, Haderslev stift
og Vejle provsti, ligesom den aktuelle økonomiske
situation og forholdene omkring kirkens bygninger og
kirkegården tages op.
Som medlem af menighedsrådet bidrager alle medlemmer til gavn for Egtved kirke og sogn. Som i andre
”bestyrelser” er der også i menighedsrådet forskellige
poster at varetage, ligesom der nedsættes forskellige
underudvalg. Udvalgene vælges for fire år ad gangen,
mens der hvert år inden første søndag i advent skal
vælges hhv. formand, næstformand, sekretær, kasserer,
kirkeværge og kontaktperson.

indflydelse på styrelsen af folkekirkens sager.
Så hvis blot den mindste interesse nu er blevet v
engagementet
til at tage en tørn i menighedsråd
Og det er netop det, der er vigtigt i menighedsrådet:
At hvert enkelt medlem af menighedsrådet faktisk har
indflydelse på styrelsen af folkekirkens sager.
Så hvis blot den mindste interesse nu er blevet vakt,
og er du over 18 år og medlem af folkekirken og har
lysten og engagementet til at tage en tørn i menighedsrådet, så ses vi da bare i Kirkehuset tirsdag den 15.
september kl. 19.00.
Stig Skat Andersen

Hold fred med de hellige, ellers er fanden løs.

Fyraftenssang i kirken

Disse fyndord tilskrives den socialdemokratiske
statsminister Thorvald Stauning. Ordene skulle være
faldet tilbage i 1930’erne som en bemærkning om, at
folkekirken nok er understøttet af staten, men at staten
som sådan ikke bør blande sig i folkekirkens indre
anliggender (trosindhold, gudstjenester og ritualer),
men overlade dette til dem, der så at sige har fingrene i
bolledejen, nemlig menighedsrådene og præsterne.
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Tilmelding senest den 15. september til Henning

