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Foruden at være en særdeles sikker kirkesanger, er
Oluf en meget trofast og samvittighedsfuld medarbejder med stor interesse for alt, hvad der rører sig i og
omkring kirken. I en lang årrække, før kirkebøgerne
blev digitaliserede, førte Oluf sognets kontraministerialbøger. Siden har han fået sæde i menighedsrådets
aktivitetsudvalg, og er på denne måde med i planlægningen af arrangementer i og omkring Egtved kirke.
Flere gange har Oluf været mødeleder i forbindelse
med menighedsrådsvalgene, ligesom han har været
en veloplagt guide på udflugter for menighedsråd og
personale ved kirken. Og alt bliver gennemført med
hans karakteristiske rolige udstråling og sansen for de
vigtige detaljer, og ikke mindst med den veludviklede
sans for humor.
Tillykke med jubilæet!
Stig Skat Andersen
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