NYT FRA EGTVED KIRKE

www.egtvedkirke.dk

Jordbunkerne
ved Kirkehuset
Som mange nok har bemærket, foretages der i
øjeblikket udgravninger i haven bag Kirkehuset.
Jordbunkerne i haven skyldes de arkæologiske prøveudgravninger, som rent lovgivningsmæssigt skal
foretages, når der skal bygges steder, hvor der ikke
tidligere har været bygget.

Matador) opfatter mange imidlertid indre Mission
som udtryk for en vestjysk, noget livsfjern og fordømmende form for kristendom. Spørgsmålet er i hvor høj
grad dette billede har været dækkende? Og hvor står
bevægelsen i dag?
Professor Kurt E. Larsen, Aarhus, har i mange år
forsket i bevægelsens historie og vil i sit foredrag gennemgå, hvad der er myter og hvad der er sandheder.

Filmaften i Kirkehuset
Torsdag den 28. marts kl. 19.00 vises filmen
”Som i himlen”.
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Og hvad er det så for noget?
I gennem længere tid har det været et ønske i
menighedsrådet at kunne tilbyde bedre faciliteter
i Kirkehuset. Især køkken- og toiletfaciliteterne er
meget sparsomme, ligesom det generelt også kniber
med lokaleplads ved større arrangementer. Med flere
lokaler til rådighed vil det ydermere kunne undgås
at flytte meget rundt på borde og stole i forbindelse
med de mange forskellige arrangementer, der foregår
i Kirkehuset – babysalmesang, minikonfirmander,
konfirmander, musikalsk legestue, korarrangementer,
sogneaftener, forældreaftener, fællesspisning, mindesamvær. Menighedsrådet er opmærksom på, at
sidstnævnte ikke skal ses som konkurrence i forhold
til sognets øvrige udbydere, men som en yderligere
mulighed.
Med om- og tilbygning af Kirkehuset og med en større sal, hvor vi generelt kan tilbyde betydeligt bedre
forhold, vil der også i fremtiden være flere muligheder
for at afholde større arrangementer, det være sig foredrag, koncerter, filmaftener mm.
Tilbage til arkæologien, så håber man stadig at finde
Egtveddrengen. Derfor skal hele haven undersøges,
men det er menighedsrådets håb, at byggeriet kan gå
i gang her i foråret.
Hans Peter Jørgensen,
formand for menighedsrådet

Sognemøde i Kirkehuset
– Myter og fakta om
Indre Mission
Tirsdag den 19.
marts kl. 19.30
ved professor Kurt
E. Larsen
Indre Mission blev
stiftet i 1861 af præster og lægfolk som
et arbejde inden for
den danske folkekirke, og dermed på et evangelisk-luthersk grundlag. Fra bøger og film (Hans Kirk og

Daniel Daréus er dirigent i verdensklasse. En dag
beslutter han sig pludselig for at trække sig tilbage fra
musikscenen, og slå sig ned i sin barndomsby i det
nordlige Sverige. Det opdager det lokale kirkekor, der
lokker det musikalske geni til at kigge forbi til deres
øveaftener. Det får konsekvenser. Ikke blot for det
hurtigt voksende kor, men også for Daniel.
Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere filmen.

Koncert i kirken med
Leonard Cohen-sange
Fredag den 12.
april kl. 19.00
Peter
Danielsen
(vokal og guitar)
har i mere end 15
år optrådt i hele
landet med personlige fortolkninger
af Leonard Cohens
sange.
Leonard
Cohen nåede i sine
50 år i musikbranchen at udgive 14
originalalbums og
otte live-albums;
derudover mange
digtsamlinger og to
romaner. Hans tekster trækker på billeder og temaer fra jødedom og
kristendom samt zenbuddhisme.
En aften med Leonard Cohens sange er en aften i
intensitetens og fordybelsens tegn. Peter Danielsen
har spillet en lang række koncerter i kirker, caféer,
fængsler og på festivaler.
Aftenen er arrangereret i samarbejde med Egtved
Bibliotek.
Efter koncerten er der vin, øl, vand og chips i
Kirkehuset.
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Skærtorsdag
i Egtved kirke
Efter gudstjenesten skærtorsdag kl. 19.00 sørger
Egtved KFUM /K for kirkekaffe i Kirkehuset.

Langfredag
i Egtved kirke

Den 19. april er det langfredag. Gudstjenesten er i år
lagt som en eftermiddagsgudstjeneste, og begynder kl.
14.00. I gudstjenesten indgår forskellige musikalske
indslag – klaver, orgel, korsang og solosang.

