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Ny sæson

Musikgudstjeneste
GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE

Søndag den 5. januar var der indvielse af Kirkehuset. Det
blev en storslået indvielse. Den nye tilbygning med plads
til omkring 140 personer var propfuld, så også det gamle
mødelokale måtte tages i brug til de mange fremmødte.
De første arrangementer, som finder sted i Kirkehuset i år,
præsenteres herunder.

26. jan. kl. 10.00
2. feb. kl. 10.30
9. feb. kl. 9.00
16. feb. kl. 19.00
23. feb. kl. 10.00
1. marts kl. 10.00

3.s.e.H3K
S.s.e.H3K
Buelund
Septuagesima
Buelund
Seksagesima
Musikgudstjeneste
Fastelavn
1. søndag i fasten

EGTVED SOGN
Sognepræst:
Stig Skat Andersen
Tværvej 4
Tlf. 75 55 13 40
ssa@km.dk

Sognemøde i Kirkehuset
Søndag den 16. februar kl. 19.00
Gudstjenesten er denne aften tilrettelagt som en musikgudstjeneste. Violinist Ditte Fromseier medvirker sammen
med kirkesanger Oluf Nyborg og Egtved kirkes kor.

Filmaften i Kirkehuset

Menighedsrådsformand:
Hans Peter Jørgensen
Tlf. 40 81 23 32
Kirkeværge:
Henning Nielsen
Tlf. 28 60 57 72

Sognepræst:
Jens Thue Buelund
Egelandvej 10, Øster Starup Kasserer:
Lars Mogensen
Tlf. 75 55 31 66
Tlf. 20 91 99 20
jtbu@km.dk
Kirkegårdsleder:
Organist:
Orla Pedersen
Anna Kathrine Pedersen
Tlf. 75 55 23 17
Tlf. 20 99 83 37
kirkegaardskontor@egtvedKirkesangere:
kirke.dk
Oluf Nyborg
Tlf. 30 27 40 41
www.egtvedkirke.dk
Mette Gustavsen
Tlf. 91 55 91 16

Personalenyt
Efter 33 års ansættelse ved
Egtved kirke gik Inger Nielsen
ved årsskiftet på pension. Vi
har dermed sagt farvel til en
både afholdt, trofast og loyal
medarbejder, som gennem alle
årene har sat et engageret, personligt og samvittighedsfuldt
præg på kirkegården og kirken.
Menighedsrådet og ansatte ved Egtved kirke skylder Inger
stor tak for det grundige arbejde, og ønsker alt godt i tiden
forude.
Inger Nielsen

Onsdag den 22. januar kl. 19.00
Israel & Palæstina – en rejse i personlig udvikling
Journalist og foredragsholder m.m. Rasmus Birkerod,
tidl. Egtved fortæller om Israel og Vestbredden og stedets
historie, religion og den evigt aktuelle politiske situation
i området.
Læs mere på www.egtvedkirke.dk

Syng, spis og snak i
Kirkehuset

Tirsdag den 4. februar kl. 17.30
Vi mødes et par timer til fællessang og fællesspisning.
Deltagerne er med til at bestemme, hvad der skal synges.
Når vi har sunget fra Højskolesangbogen et stykke tid,
snakker vi og spiser et måltid mad sammen.
Egtved kirkes kor synger med denne aften.
Pris: kr. 50.00.
Tilmelding senest tirsdag den 28. januar til Henning
Nielsen: kirkevaerge@egtvedkirke.dk / tlf. 28 60 57 72

Torsdag den 20. februar kl. 19.00
Mr. Schmidt er netop gået på pension som forsikringsmand, da han pludselig mister sin hustru gennem 42 år
og hans eneste datter skal giftes med et fjols. Det meste af
livet er lagt bag ham og fremtidsudsigterne er begrænsede.
Schmidt begiver sig ud på en lang rejse i den nyindkøbte
autocamper for at finde en mening, og for at redede sit
skrantende forhold til sin datter. På rejsen deler han sine
dybeste tanker med en fortrolig og lidt usædvanlig penneven, som han aldrig har mødt. ”Rundt om Schmidt” er
en klog, bevægende og samtidig morsom film med Jack
Nicholson i hovedrollen.
Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere
filmen.

Hele kirken synger
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00
Fællesskab i sang er omdrejningspunktet i Hele Kirken
Synger. Egtved skoles kor og Egtved kirkes kor synger igen
sammen, og menigheden vil også få stemmerne rørt denne
aften.

Også Karsten Rachlitz er med
udgangen af november trådt ud
af medarbejderstaben og gået på
efterløn. Karsten begyndte sit
arbejde på Egtved kirkegård i
foråret 2016, og nåede dermed
godt og vel tre år som ansat på
kirkegården og som en del af kirketjenerteamet. Menighedsråd
og ansatte siger også tak til Karsten for arbejdsindsatsen og
ønsker held og lykke til efterlønneren.
Karsten Rachlitz
Menighedsrådet har pr. 1. december 2019 ansat Kari Hougaard
som ny medarbejder på kirkegården, i kirken og i Kirkehuset.
Kari har tidligere bl.a. drevet
blomsterforretning i Egtved og
været ansat som daglig leder på
Egtved Posten. Menighedsråd og
ansatte ved Egtved kirke siger
velkommen til Kari og ser frem
til samarbejdet.

Kari Hougaard

