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Septuahvadfornoget?
På salmenummertavlerne i kirken oplyses foruden,
hvilke salmer der synges ved gudstjenesten, også
navnet på de enkelte søn- og helligdage. Hver sønog helligdag har sit eget navn i kirkeåret – også de
to søndage, vi netop har passeret: Søndag septuagesima og Søndag seksagesima. Septuagesima og
seksagesima er latinske ord, og betyder hhv. den
halvfjerdsindstyvende og den tresindstyvende (dag
inden påskedag).
Kirkeåret er opbygget gennem det meste af to tusind
år, men selve ordet kirkeår er dog først kendt fra slutningen af 1500-tallet. Kirkeåret blev til som en sikkerhed for, at ”hele troen” blev forkyndt. Og hele troen
er i kristendommen beretningerne om Jesus Kristus
– hans liv, hans død og hans opstandelse – det som
kirken så at sige holder søndag på. Derfor er kirkeårets
grundelement også søndagen, som siden år 321 har
været den officielle kristne helligdag. I opbygningen
af kirkeåret var det dog ikke en tilfældig søndag, men
påskedag – opstandelsesdagen – som fra begyndelsen
blev det styrende midtpunkt. Siden år 325 er påskedag
blevet fejret på den første søndag efter første fuldmåne
efter forårsjævndøgn. Påskedag kan derfor falde tidligst den 22. marts og senest den 25. april.
Det er således påskedag, der bestemmer, hvornår de
øvrige søn- og helligdage i resten af kirkeåret falder –
hvornår det er pinse, hvor mange søndage, der hvert
år kan nås efter Hellig Tre Konger, hvornår adventstiden skal begynde, og hvor stort et antal søndage
trinitatistiden indeholder fra år til år.
Som til enhver anden fest kræves der også til kirkeårets fester forberedelse. Inden vi går til en fest, vil vi
gerne være i den rette stemning. Vi samler os om det,
vi skal i gang med, ligesom det er almindelig skik, at
når vi inviteres til fest, så møder vi ikke propmætte
op, så vi hverken kan sanse eller samle. Vi kommer
derimod med en skærpet appetit, og er mentalt forberedte.
Samme slags forberedelse hører også til forud for
påsken. Sind og krop skal beredes. Derfor indførtes i
kirkeårets kalender tidligt en række fastedage forud
for påskedag. I begyndelsen kun fredag til minde om
Jesu korsfæstelse og død og lørdag til minde om Jesu
gravlæggelse. Senere også palmesøndag til minde om
Jesu indtog i Jerusalem og skærtorsdag til minde om
den sidste nadver.
Siden blev fastetiden udvidet til fyrre dage – med
Jesu fyrre dages faste i ørkenen som baggrund.
Man talte fyrre hverdage tilbage i kalenderen fra
påskelørdag, og nåede til onsdagen efter fastelavn,
som blev kaldt askeonsdag. Hér skulle fastetiden
begynde. Og som et symbol på, at man befandt sig
i en tid for omvendelse og sindsro, klædte man sig,
som det var kendt fra Det gamle Testamente, i groft
sækkelærred og fik strøet aske på hovedet – man gik
i sæk og aske.
I dele af kirken var der dog ikke tilfredshed med, at
man skulle faste både torsdage, lørdage og søndage,
hvorfor det blev nødvendigt at inddrage et par ekstra
ugers hverdage for at bevare de fyrre dages fastetid.
Fastetiden blev derfor atter forlænget, nu til 9 uger,
og her opstod så de to søndage, som naturligvis også
retter sig efter påskedag, nemlig søndagene septuagesima og seksagesima, der altså falder sådan cirka 70
og 60 dage før påskedag.
Således nåede vi – uden brug af regneark, men med
påskedag som det absolutte midtpunkt – frem til,
hvorfor der i kirkeåret også optræder nogle mærkværdige navne på et par søndage i forlængelse af helligtrekongerstiden.
Stig Skat Andersen

CashBlack
Gudstjenester i Egtved kirke
11. feb.
18. feb.
25. feb.
27. feb.

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 17.00

Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
Børnefamiliesang

Kirkebil
Det er muligt at benytte kirkebilen til alle gudstjenester,
sognemøder, koncerter m.v.
Kirkebilen bestilles på tlf. 75 55 18 62.

Husk i morgen, onsdag den 7. februar kl. 19.00 er
der koncert i kirken med CashBlack. Efter koncerten
serveres øl, vand, vin og snacks i Kirkehuset. Læs mere
på www.egtvedkirke.dk

Kristendommen
- en ustyrlig masse
Sognemøde med Henrik
Bækgaard onsdag den
21. februar kl. 19.30 i
Kirkehuset. Kan kristne tro
på reinkarnation? Kan kristne gå i krig? Kan kristne slå
sig løs i dette liv, eller skal
man vente på det kommende? Kan kristendommens
treenighed forstås? Kan en
etik være kristen? Kan en
kristen være fundamentalist? Kan kristendommen
forstås, eller kræver kristendommen, at de troende
kobler hjernen fra? Og kan man lave menneske-kopier
med kristen velsignelse?
Cand. theol., tidligere sognepræst og seminarielektor
Henrik Bækgaard, som i øvrigt stammer fra Egtved,
er manden bag de mange spørgsmål, og vil komme
med en række svar.

Egtved Sogn
Sognepræst:
Stig Skat Andersen
Tværvej 4
Tlf. 75 55 13 40
Email: ssa@km.dk
Sognepræst:
Katrine Papsø
Egelandvej 10,
Øster Starup
Tlf. 75 55 31 66
Email: kpa@km.dk
Organist:
Anna Kathrine Pedersen
Kirkehusvej 2, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 20 99 83 37
Kirkesangere:
Oluf Nyborg
Præstevænget 10
Tlf. 30 27 40 41

Mette Gustavsen
Gummesmarksvej 11
6740 Bramming
Tlf. 91 55 91 16
Menighedsrådsformand:
Hans Peter Jørgensen
Tingvej 1
Tlf. 40 81 23 32
Kirkeværge:
Henning Nielsen
Rosenhaven 25
Tlf. 28 60 57 72
Kasserer:
Lars Mogensen
Egtvedvej 84, Bølling
Tlf. 20 91 99 20
Kirkegårdsleder:
Orla Pedersen
Fyrre Allé 2
Tlf. 75 55 23 17
www.egtvedkirke.dk

27. februar kl. 17.00

Strikkede dåbsklude
Sogneindsamling

En af strikkeklubberne på Egetoft tog før jul imod en
opfordring fra menighedsrådet om at strikke et antal
dåbsklude til brug ved dåb i kirken. Dåbskluden, som
dåbsbarnet får tørt sit hoved med efter dåben, får forældrene med hjem sammen med en børnebibel som et
minde om dåben i Egtved kirke. Dåbskludene, der er
lavet i 15 udgaver med forskellige motiver, er strikket
af Irene Nielsen, Birthe Lund, Ingeborg Pedersen,
Ulla Jeremiassen, Tove Juhl, Rie Nissen, Ingeborg
Matthesen og Karen Margrethe Wemmelund.
Egtved menighedsråd siger hermed stor tak til strikkekvinderne på Egetoft.

Søndag den 11. marts
om formiddagen samler
Egtved Sogn igen ind ved
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Vi håber at
kunne sende så mange frivillige indsamlere på gaden,
at alle i sognet får mulighed for at give verdens mest
udsatte mennesker en håndsrækning. Folkekirkens
Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste
samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Derfor lyder
opfordringen fra Folkekirkens Nødhjælp: Del din
søndag med verdens mest udsatte.
Enhver kan melde sig som indsamler hos indsamlingsleder
Niels Jørgen Nielsen
Tlf. 26 84 22 30
Mail: njn020446@gmail.com
Som tidligere år har en række af årets konfirmander meldt sig som indsamlere; vi håber, at der rundt
omkring vil blive taget godt imod også de unge indsamlere, når de ringer på dørklokken.

