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Menighedsrådsvalg

1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts
5. april

kl. 10.00
kl. 9.00
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 9.00

1. s. i fasten
2. s. i fasten
Sogneindsamling
3. s. i fasten
Buelund
Midfaste
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Buelund

Til efteråret skal der være menighedsrådsvalg i alle landets
sogne. Denne gang efter en lidt anderledes valgform end
tidligere, hvor orienterings- og opstillingsmøde blev afviklet samlet på én aften.
Nu kommer menighedsrådsvalget til at bestå af to møder.
Et offentligt orienteringsmøde og en valgforsamling. Det
offentlige orienteringsmøde afholdes tirsdag den 12. maj
kl. 19.00 i Kirkehuset. Her vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for efterårets valg.
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 afholdes så valgforsamling i Kirkehuset. Her skal der vælges 8 medlemmer
til menighedsrådet, som sammen med en medarbejdervalgt repræsentant og sognepræsten, der er født medlem
af menighedsrådet, vil udgøre Egtved menighedsråd fra
første søndag i advent 2020 og fire år frem.
På valgforsamlingen præsenteres kandidaterne; der er
mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der kommer til at udgøre menighedsrådet
de kommende fire år. Dog er der frem til og med tirsdag
den 13. oktober mulighed for at opstille yderligere lister.
Hvis der indleveres yderligere lister, afholdes afstemningsvalg til menighedsrådet tirsdag den 17. november.
Hvad laver et menighedsråd? Meget forskelligt.
Menighedsrådet har bl.a. ansvar for ansættelse af kirkens
personale, vedligeholdelse af kirkens bygninger, ligesom

det er menighedsrådet, der administrerer kirkens økonomi. Desuden planlægges foredrag, koncerter, filmaftener,
forskellige sociale arrangementer og udflugter.
Arbejdet som medlem af menighedsrådet er altså både at
være med til at kigge på budgetter, regnskaber, udgifter,
indtægter, overslag over håndværkerudgifter og at have
væsentlig indflydelse på det, som det hele drejer sig om:
Liv og vækst i og omkring kirken.
I Egtved menighedsråd holder vi møde én gang om måneden i Kirkehuset. Møderne begynder kl. 19.00 og varer
oftest omkring tre timer. Møderne består af en åben del og
en lukket del. De åbne møder er offentlige.
Hvis du gerne vil have en fornemmelse af arbejdet i
menighedsrådet, eller overvejer du at stille op til menighedsrådsvalget til efteråret, er du velkommen til at deltage i et eller flere åbne menighedsrådsmøder i løbet af
året. Mødeplanen findes på kirkens hjemmeside under
menupunktet ”menighedsrådet / dagsordener”. Du er også
velkommen til at kontakte alle nuværende medlemmer af
menighedsrådet for information. Kontaktoplysninger findes også på kirkens hjemmeside.
Hold i øvrigt øje med kommende oplysninger og annonceringer om menighedsrådsvalget i Egtved Posten og på
kirkens hjemmeside.

Hele kirken synger

Fyraftenssang

Filmaften i Kirkehuset

Tirsdag den 3. marts kl. 19.00

Tirsdag den 11. marts kl. 17.00 i kirken

Før frosten

Fællesskabet i sang er omdrejningspunktet for Hele Kirken
Synger. Egtved skoles kor og Egtved kirkes kor synger igen
sammen og ind imellem er der fællessang for hele kirken.
Undervejs synger korene både hver for sig og sammen.
Kom og vær med til en aften, hvor Hele Kirken Synger.

Sogneindsamling
Søndag den 8. 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. Pengene fra årets
indsamling går til klimahjælp til verdens fattigste. Del din
søndag med verdens mest udsatte.
Enhver kan melde sig som indsamler og i øvrigt få yderligere information hos indsamlingsleder:
Niels Jørgen Nielsen, tlf. 26 84 22 30
mail: njn.020446@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.

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

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

Stig Skat Andersen

Konfirmanderne har udvalgt sange og salmer, som vi skal
synge i løbet af den halve times tid, som fyraftenssangen
varer.
Undervejs knyttes kommentarer til sangteksterne og melodierne.

Sogneaften i Kirkehuset
Onsdag den 18. marts kl. 19.00
Tradition
og
fornyelse
i
Højskolesangbogen ved Erling
Lindgren.
Der er igen gået mode i at samles
for at synge – og dermed er der
vokset en forståelse for vigtigheden
af at være sammen om noget, der
er med til at definere os som en kulturbærende nation. Og
når vi synger sammen, synger vi lige så gerne de nye sange
som de ”gode gamle”.
Erling Lindgren er uddannet fra Musikvidenskabeligt
Institut, Århus Universitet, samt fra Det Jyske
Musikkonservatorium i 1977. Indtil 2016 organist ved
Holme, Vestervig og Lemvig kirker, og sideløbende
undervisningsvirksomhed ved Århus Universitet, Testrup
Højskole, Vestervig Kirkemusikskole og Nørre Nissum
Seminarium.
Læs mere på www.egtvedkirke.dk

Torsdag den 26. marts
kl. 19.00
Det danske drama ”Før
frosten” udspiller sig i
midten af 1800-tallet og følger bonden Jens, der står over
for et svært valg. Da høsten slår fejl, må Jens finde en løsning. Familien står nemlig til at sulte i den barske vinter,
og hans eneste chance for at sikre sin egen datter, Signe og
hans søsters to sønners overlevelse er ved at indgå en aftale
med storbonden på den nærliggende gård. Jens’ udspekulerede plan får dog store konsekvenser, og det bliver starten
på hans egen moralske deroute.
Medvirkende: Jesper Christensen, Clara Rosager, Ghita
Nørby, Elliott Crosset Hove m.fl.
Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere
filmen.
Søndag den 29. marts
kl. 14.00 i Kirkehuset
i samarbejde med
Egtved Bibliotek.
Fored ra gskoncer t
om fællessang og
Genforeningen – med Den Danske Salmeduo og Karen
Hanne Munk.
Den Danske Salmeduo – Hans Esbjerg på klaver og
Christian Vuust på saxofon og klarinet – præsenterer et
helt nyt koncertrepertoire indeholdende nyfortolkninger
af det dansk-tyske grænselands sang- og salmetradition,
inspireret af hundredårsjubilæet i 2020 for Sønderjyllands
genforening med Danmark. I vekselvirkning med koncertindslagene vil Karen Hanne Munk fortælle om historien
bag sangene samt lede fællessangen.
Entré: kr. 60.00
Læs mere om foredragskoncerten på www.egtvedkirke.dk

