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Musikskolens julekoncert

Madam Blues Band
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Torsdag den 5. december kl. 19.00 i kirken
Musikskolens elever fra Egtvedområdet spiller julen ind.
Fri entré.

Egtved kirkes julekoncert
Mandag den 9. december kl. 19.00
Julekoncert med Andrea Lykke Oehlensläger, Ludvig
Brygmann og Ronnie Olesen.
Trioen spiller og synger kendte julesange, men har også
juleoverraskelser gemt i koncertprogrammet. Publikum vil
med garanti få sig en stor musikalsk oplevelse og opleve en
julekoncert, som vil være både smuk og rørende.

Læs mere på www.egtvedkirke.dk
Billetter af kr. 50,00 kan købes hos Egtved Lyd og Billede.

Musikgudstjeneste
Søndag den 15. december kl. 16.00 – 3. søndag i advent
– er gudstjenesten tilrettelagt som en musikgudstjeneste.
Ved gudstjenesten medvirker fløjtenist Birger Sørensen,
kirkesanger Mette Gustavsen og Egtved kirkes kor.

Indvielse af Kirkehuset
Søndag den 5. januar
Tilbygningen til Kirkehuset skrider planmæssigt frem.
Efter at arkæologerne i det tidlige forår var færdige med de
lovgivningsmæssige prøveudgravninger kunne byggeriet
gå i gang.
Vi har været heldige med vejret og fået huset lukket uden
at være generet af vejret.
I den sidste tid har det været lidt simple forhold i køkkenet, når vi har haft arrangementer i det gamle Kirkehus,
men det er heldigvis gået og de, der er kommet i huset har
vist forståelse for situationen.
Nu glæder vi os til at kunne byde på bedre forhold hvad
enten det er til foredragsaftener, filmaftener, musikarrangementer, møder, mindesamvær eller andet i den nye
tilbygning.
Den nye bygning rummer et meget større køkken og en
stor lys sal med plads til ca. 125 mennesker, toiletter og
handicaptoilet så alt i alt meget tiltalende lokaler, som vi
glæder os til at præsentere.
Der er indvielse af Kirkehuset den 5. januar 2020 efter
gudstjenesten kl. 10.00, hvor vi vil byde på lidt godt til
ganen. Madam Blues Jazz band med Anton Stormlund i
spidsen vil sørge for noget godt til ørene, så sæt gerne et
kryds i kalenderen den dag. Vi håber, der er mange der vil
kigge forbi og være med til at tage de nye lokaler i brug.
Hans Peter Jørgensen
Formand Egtved Menighedsråd
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Buelund
Musikgudstjeneste

I Øster Starup kirke

Indvielse af Kirkehuset
Buelund

EGTVED SOGN
”Madam Blues Jazz band”, kalder sig nu også for et
”RETRO-orkester”, idet repertoiret er 100 % det samme
som første gang orkestret optrådte for mere end 30 år
siden. Orkestret, der gennem årene har spillet et hav af
steder, bl.a. på Det kongelige Teater, er en kvartet med
Jette Højgaard som sangsolist, Henning Dalmer på tenorsax, Anton Stormlund på digitalt piano og Tony Cigna på
trommer.

Fyraftenssang i kirken
Onsdag den 8. januar kl. 17.00 er
der igen fyraftenssang.
Kirkesanger Oluf Nyborg har udvalgt
en række sange og salmer, som vi skal
synge i løbet af den halv times tid,
som fyraftenssangen varer. Undervejs
knyttes kommentarer til sangteksterne og melodierne.

Koncert med Fangekoret

Lørdag den 18. januar kl. 19.30
Egtved kirke får endnu engang besøg af Fangekoret. Koret
optræder med sange, som korsangerne selv har skrevet samt
information om korets virke og livet bag murene. Teksterne
er vedkommende og handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger.
Fangekoret ledes af Louise Adrian, som i over 20 år har
været ansat i Kriminalforsorgen, hvor hun har spillet,
sunget og skabt musik med nogle af landets hårdeste kriminelle i Vridsløselille Statsfængsel. Fangekoret består af både
nuværende indsatte og ex-indsatte.
Læs mere på www.egtvedkirke.dk
Billetter á kr. 50,00 kan købes hos Egtved Lyd og Billede.
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Sogneaften i Kirkehuset
Onsdag den 22. januar kl. 19.00

”Israel & Palæstina – en rejse i personlig udvikling”.
Rasmus Birkerod arbejder professionelt med områderne
Israel og Vestbredden som journalist og rejseleder. Han har
boet i Israel og er kommet i landet og på Vestbredden gennem de seneste 20 år som rejseleder. Denne aften vender
han hjem til Egtved, hvor han har boet på Præstevænget
som barn og teenager.
Oplev et rejseforedrag om et af de mest følelsesmæssigt
gribende steder i verden. For hvorfor bliver man mentalt
påvirket af en rejse til Israel og Vestbredden? Hvordan kan
det være, at blot en uges rejse dertil griber én om hjertet,
så det, der skulle være en rejse, ligefrem bliver et stykke
personlig udvikling?
Rasmus Birkerod har som foredragsholder ry for at formidle engageret, underholdende og let forståeligt. Bliv på
en enkelt aften klogere på Israel og Vestbredden og stedets
historie, religion og den evigt aktuelle politiske situation i
området.

