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Ny sognepræst
i Øster Starup

Jens Thue Buelund er pr. 1. november ansat som
sognepræst i Øster Starup. Som sin forgænger vil Jens
Thue Buelund være ansat med 25% i Egtved pastorat.
Jens Thue har været præst i 19 år, og kommer fra en
stilling som sognepræst i Ølgod, hvor han har været
præst siden 2001. Sammen med sin familie er Jens
Thue nu flyttet ind i præsteboligen i Øster Starup,
og han indsættes som sognepræst i Øster Starup kirke
søndag den 11. november kl. 14.00.
Jens Thues første gudstjeneste i Egtved kirke er søndag den 18. november kl. 9.00.
Menighedsrådet og personale ved Egtved kirke byder
velkommen til Jens Thue Buelund, og ser frem til
samarbejdet.

Fyraftenssang
Husk, det er i morgen
onsdag den 7. november kl. 17.00, der er
fyraftenssang i kirken.
Inger-Lise Overgaard
har udvalgt en række
salmer og sange.
Næste fyraftenssang
er den 2. december første søndag i advent
- hvor en gruppe af spejdere fra Egtved står for fyraftenssangen.
Arrangementet finder sted om eftermiddagen efter
byens juletræ er tændt.

Klokkeringning
Søndag den 11. november
er det 100 år siden, 1.
Verdenskrig sluttede. Det
markeres rundt om i landet – blandt andet med
klokkeringning fra landets kirkeklokker. Derfor
vil også klokken i Egtved
kirke ringe den 11. 11. kl.
11.00.

Salmesangsaften i Kirken
Tirsdag den 13. november kl. 19.00. Organist Anna
Kathrine Pedersen og kirkesanger Oluf Nyborg har
kigget nærmere på salmerne i salmebogstillægget ”100
salmer”, og vil denne aften introducere et udvalg af
salmerne. Der er kaffepause undervejs.

Menighedsmøde
i Kirkehuset - med frokost

Søndag den 25. november efter gudstjenesten afholder menighedsrådet offentligt møde, hvor der redegøres for regnskab og budget, ligesom der vil blive
fortalt om menighedsrådets virksomhed i det forløbne
år og orienteret om den planlagte virksomhed i det
kommende år. Det kommer blandt andet til at handle
om ombygningen og udvidelsen af Kirkehuset, som
påbegyndes i det nye år.
Vi håber, at mange har lyst til at høre om og debattere
menighedsrådets arbejde og planer.
Deltagelse er gratis, men af hensyn til mad og borddækning er der tilmelding til frokosten senest onsdag den 21. november på tlf. 75 55 13 40 eller på
mailadressen sas@km.dk
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i 2009, og har siden vist sig som et sprudlende gospelkor med mange solister.
Gunnertoft Gospel Singers henvender sig bredt til
et publikum i alle aldre med et repertoire, der bl.a.
byder på kendte gospelsange og evergreens krydret
med fællessange.
Billetter á kr. 50,- købes hos El-hjørnet / Egtved
Lyd og Billede, Aftensang 24, 6040 Egtved

Fra og med første søndag i advent er der mulighed
for at indøve gudstjenestens salmer forud for gudstjenesten om søndagen. Indøvningen finder sted i
Kirkehuset kl. 9.30 - 9.45, hvor organist og kirkesanger vil guide igennem salmerne, hvor især nye og
mindre kendte salmer er i fokus.

Julekoncert med
Gunnertoft Gospel Singers
Et af Danmarks for tiden bedste gospelkor Gunnertoft
Gospel Singers under ledelse af Jakob Gunnertoft
gæster Egtved kirke. Alle sangerne er konservatorieuddannede og brænder for gospel, og flere er anerkendte korledere for gospelkor i København, Århus
og Aalborg. Gunnertoft Gospel Singers blev etableret

Musikgudstjeneste
3. søndag i advent
Søndag den 16. december kl. 16.00.
Ved gudstjenesten medvirker Egtved
kirkes kor, kirkesanger Oluf Nyborg
og trompetist Jesper Riis.

