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Tanker og følelser hos
døende
Efterårs-og vintersæsonen er skudt i gang i Kirkehuset, og
der kommer til at ske meget. I slutningen af august var
der rejsegilde på det ”nye” Kirkehus, som ventes at ville
kunne blive taget i brug omkring juletid. Indtil da klarer
vi os i det hidtidige Kirkehus, men vi ser meget frem til at
kunne tilbyde bedre faciliteter til sognets mange forskellige aktiviteter.
Bl.a. et par aftener her i efteråret, som kredser om døden
– tankerne, følelserne og alt det praktiske, der skal tages
stilling til i forbindelse med døden. Der kommer en sangaften, hvor der samtidig serveres aftensmad. Der bliver
et frokostarrangement, hvor spejdere fra Egtved kommer
og fortæller om deres deltagelse i årets verdensjamboree
i USA, ligesom der også bliver gang i den, når der er
børnegudstjeneste og efterfølgende pizzamåltid lige efter
efterårsferien.
Og så er der jo stadig alle de faste aktiviteter.
Konfirmanderne er på trapperne nu, efter at de sammen
med deres forældre har været til introaften i Kirkehuset i
begyndelsen af september. Minikonfirmanderne er også
på vej, og klar til at se og høre om kirken og kristendommen og lære både gamle og nye salmer og Fadervor.
I begyndelsen af oktober begynder endnu en sæson med
babysalmesang med en halv times tid i kirken og efterfølgende samvær i Kirkehuset, og den musikalske legestue for
børn i alderen 1-3 år er allerede begyndt. Her er man velkommen til at møde op sammen med sit barn og lege sig
ind i den musikalske verden. Musikalsk Legestue afholdes
i Kirkehuset skiftevis tirsdag og fredag formiddage. Der
findes yderligere information om både babysalmesang og
musikalsk legestue på Egtved kirkes hjemmeside www.
egtvedkirke.dk under fanen børn og unge.
Men det er ikke kun babyer og mindre børn, der synger i
Kirkehuset. Egtved kirkes kor har ligeledes fast øveaften
i huset, og i aften kl. 19.00 tager koret hul på efterårssæsonen. Der kan også findes oplysninger om koret på
kirkens hjemmeside. Her kan man bl.a. læse, at der altid
er plads til nye medlemmer i koret, så hvis man går rundt
og tænker på, at korsang måske lige er det, man egentlig
altid har manglet, så er der ingen grund til at vente med at
kontakte organisten. Under alle omstændigheder sker der
ikke noget ved at møde op nogle gange for at se og mærke
stemningen i koret.
Den første fyraftenssang i denne omgang er afviklet, hvor
Bente Just havde fundet salmer og sange, og den næste
med Mette Gustavsen venter i november. Et udvalg under
menighedsrådet har holdt et par indledende møder, og er
i gang med at stable et børne- og ungearbejde på benene
med arrangementer for de 10-12 årige. Det kommer der
mere om senere. Og så er filmaftenen i november, indvielsen af Kirkehuset, julekoncerten, musikgudstjenesten eller
arrangementerne lige efter jul endnu ikke nævnt. Men
også det kommer der mere om på en senere side i Egtved
Posten, ligesom det altid er muligt at følge med på kirkens
hjemmeside.
Vi glæder os som altid til at møde rigtig mange af sognets
indbyggere i kirken og i Kirkehuset. Begge huse har den
egenskab, at de bliver bedre og bedre, jo mere de bruges.
Stig Skat Andersen
Egtved kirkes kor
Sæsonstart i aften kl. 19.00 i Kirkehuset
Se mere på www.egtvedkirke.dk
Om at være præst i krig
Sognemøde med Heinrich W. Pedersen
onsdag den 18. september kl. 19.00 i Kirkehuset
Se mere på www.egtvedkirke.dk
Høstgudstjeneste
Egtved kirke søndag den 29. september kl. 10.00
Egtved kirkes kor medvirker
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EGTVED SOGN
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 i Kirkehuset
Hvilke tanker og følelser er typisk i spil hos døende, og kan
troen bruges til noget i den situation?
Ruth Østergaard Poulsen har været sygehuspræst på
Aalborg Universitetshospital i 19 år. Her har hun haft utallige samtaler med døende og deres pårørende. Foredraget
vil komme omkring de temaer vi som døende oftest kredser
om. Skyld, angst, protest, kærlighed, håb, sorg m.m. Hvad
har troen at betyde i den sammenhæng? Der er jo troende mennesker som er meget bange, og erklærede ateister
som er trygge og rolige. Så troen er ikke en garanti for en
fredfyldt død. Men hvad kan troen så? Her spiller bøn og
ritualer en meget vigtig rolle.
Velkommen til en aften hvor vi får indblik i en sygehuspræsts erfaringer i arbejdet med meget levende døende.

Gudstjeneste
i børnehøjde
Tirsdag den 22. oktober kl.
17.00
Bibelhistorier, sang og musik
i kirken for børnefamilier
Vi begynder kl. 17.00 i kirken
og går derefter i Kirkehuset
for at spise aftensmad sammen.
Af hensyn til borddækning og bestilling af pizza er der
tilmelding til fællesspisning.
Tilmelding senest mandag den 21. oktober kl. 19.00 til
Henning Nielsen: kirkevaerge@egtvedkirke.dk /
tlf. 28 60 57 72

Drop-In-Dåb i Vejle

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

Egtvedspejdere i USA

I sommer var en gruppe spejdere bl.a. fra Egtved til verdensjamboree i USA.
Ved en frokost i Kirkehuset søndag den 27. oktober efter
gudstjenesten fortæller spejderne om oplevelserne i USA.
Af hensyn til bestilling af mad er der tilmelding til frokosten senest mandag den 21. oktober til Henning Nielsen,
kirkevaerge@egtvedkirke.dk / tlf. 28 60 57 72

Syng, spis og snak i
Kirkehuset
Fredag den 25. oktober mellem kl. 16.00 og 18.00 åbner
Vejle Provsti dørene for Drop-In-Dåb i Vor Frelsers Kirke.
Man kan komme alene, men man må også gerne tage
gæster med. Børn skal dog være ledsaget af forældre.
Ud over ønsket om dåb skal der medbringes legitimation
med foto og CPR-nummer.
Enhver, der ikke er døbt, er velkommen, uanset hvor man
bor. Efter registrering er en præst klar til en kort samtale
inden dåben. 4 præster fra Vejle Provsti medvirker denne
eftermiddag ved Drop-In-Dåben.

Onsdag den 30. oktober kl. 17.30
Vi mødes et par timer omkring fællessang og fællesspisning. Vær med til at dele glæden og værdien ved fællessang.
De, der kommer, er med til at bestemme, hvad der skal
synges. Når vi har sunget fra Højskolesangbogen et stykke
tid, spiser vi et måltid mad sammen.
Pris: kr. 50.00. Tilmelding
senest onsdag den 23. oktober til Henning Nielsen,
kirkevaerge@egtvedkirke.
dk / tlf. 28 60 57 72

