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Forventning og
forandring
Advents-og juletiden er forventningens tid, både i og
uden for kirken. Familier og forretninger forbereder
sig, og nogle hævder, at forventningens glæde ligefrem skulle være den største.
Måske er det derfor, der nu om stunder tales om at
forventningsafstemme. Når vi forventningsafstemmer, sætter vi ord på vores forventninger til hinanden
og til livet. Allevegne afstemmer vi forventninger
med hinanden - på arbejdspladsen med kolleger og
ledelse; i familien, når der skal planlægges ferie; når
vi skal finde ud af, hvad vi skal bruge fritiden til; når
vi gifter os med hinanden.
Med forventningsafstemning bliver meget iscenesat, og man kunne spørge: Hvad bliver der så af
overraskelserne? For tænker vi efter, er det måske i
virkeligheden de øjeblikke, hvor vi ikke fik, hvad vi
forventede, der er de største og bedste. De gange hvor
livet kom bag på os, hvor vi pludselig fik det hele,
hvor vi ingenting havde forventet. Eller hvor alting så
sort ud, og der så pludselig viste sig en vej.
I julen viste Gud sig som noget helt andet, end man
nogensinde havde forventet. Gud kom til jorden som
et fattigt og forfulgt menneske. Og at han siden slog
følge med fattige og forfulgte mennesker, var der
ingen, der havde forventet. Det brød med enhver
mulig forventning om hvem Gud var og hvordan
fremtiden skulle blive.
Det skyldes, at det ikke er forventningens Gud,
der viser sig julenat, men forandringens Gud.
”Mangfoldige gange og på mangfoldige måder har
Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne,
men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem
sin søn” hedder det i én af juledagenes bibeltekster.
I julen sender Gud sin søn til verden som et lille
hjælpeløst spædbarn. Stik mod alle forestillinger og
forventninger. Guds magt klædt i afmagt. Johannes
Johansen rammer det godt, når han i salmen ”Det var
ikke en nat som de andre” skriver:
Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat,
det var Gud selv, der nu ville vandre
for at finde på jorden sin skat.
I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kosteligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys
Det er langt mere, end vi kunne forvente.
Stig Skat Andersen

Adventssang
i Kirkehuset i aften
Husk det er i aften, den 1. december kl. 19.30,
der er adventssang i Kirkehuset, hvor kirkens
voksenkor synger for på kendte og mindre kendte
julesange og -salmer. Undervejs serveres gløgg og
æbleskiver.

Egtved menighedsråd
Med virkning fra første søndag i advent 2015 består
Egtved menighedsråd af Hans Peter Jørgensen, formand; Else L. Lund, næstformand; Henning M.
Nielsen, kirkeværge; Lars Mogensen, kasserer; Mogens
Simonsen, sekretær; Karin Lund Madsen, kontaktperson samt Inger Marie Aaby og Jutta Krøigaard.
Medarbejderrepræsentant i menighedsrådet er kirkegårdsleder Orla Pedersen, og desuden er sognepræsten
medlem af menighedsrådet.

Kirkesanger
Da vores ene kirkesanger,
Vibeke Bruun er fratrådt sin
stilling, har menighedsrådet
ansat Mette Gustavsen til at
varetage stillingen som
kirkesangervikar. Egentlig
er der tale om en genansætelse, idet Mette var ansat
som kirkesangervikar ved
Egtved kirke fra februar 2009 til udgangen af 2013.
Efter barselsorlov og et uddannelsesforløb er Mette nu
igen klar til at træde til, og menighedsrådet og ansatte
ved Egtved kirke byder atter velkommen til Mette
Gustavsen.
Samtidig siger vi tak til Vibeke Bruun for trofast og
godt samarbejde, og ønsker alt godt fremover.

Julekoncert med
Kor Dania

Tirsdag den 15. december kl. 19.30. Der venter
en stor og bevægende musikalsk oplevelse, når Kor
Dania – 35 korsangere og en rytmegruppe – varmer
op til julen i Egtved kirke. Kor Dania rocker, swinger
og improviserer sig igennem julesalmer og -sange. Læs
mere på www.egtvedkirke.dk

Brun sovs og frikadeller
- om dansk identitet

Torsdag den 21. januar kl. 19.30
i Kirkehuset: Lektor Jørn Buch:
Brun sovs og frikadeller - dansk
identitet i en globaliseret verden. I
disse år er mange optaget af, hvad
det vil sige at være dansk? Hvordan
definerer man en dansker? Hvad
forstår man ved en moderne national dansk identitet
i en globaliseret verden? Hvori adskiller danskerne sig
fra tyskerne, franskmændene, englænderne oa.? Disse
og mange andre spørgsmål vil Jørn Buch belyse i jagten på at finde vore danske rødder og værdier.

GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE
6. dec. kl. 10.00 2.s. i advent
13. dec. kl. 9.00 3.s. i advent
Katrine Papsø
20. dec. kl. 10.30 4.s. i advent
24. dec. kl. 10.30 Juleaften
Gudstjeneste for børn
24. dec. kl. 13.30 Juleaften
24. dec. kl. 15.00 Juleaften
25. dec. kl. 10.00 Juledag
26. dec. kl. 10.30 Anden juledag Ingen*)
27. dec. kl. 10.00 Julesøndag
1. jan. kl. 14.00 Nytårsdag
3. jan. kl. 10.00 H3K
10. jan. kl. 10.30 1. s. e. H3K
17. jan. kl. 9.00 Sidste s. e. H3K Katrine Papsø
24. jan. kl. 10.00 Septuagesima
31. jan. kl. 10.00 Seksagesima
*) Gudstjeneste i Øster Starup kirke kl. 10.30.
Kirkebilen kan benyttes.
Kirkebil
Det er muligt at benytte kirkebilen til alle gudstjenester
og alle sognemøder, koncerter m.v. Kirkebilen bestilles
på tlf. 75 55 18 62

EGTVED SOGN
Sognepræst:
Stig Skat Andersen
Tværvej 4
Tlf. 75 55 13 40
Email: ssa@km.dk
Sognepræst:
Katrine Papsø Andersen
Egelandvej 10,
Øster Starup
Tlf. 75 55 31 66
Email: kpa@km.dk
Organist:
Anna Kathrine Pedersen
Kirkehusvej 2, Filskov
7200 Grindsted
Tlf. 20 99 83 37
Kirkesangere:
Oluf Nyborg
Præstevænget 10
Tlf. 30 27 40 41

Mette Gustavsen
Gummesmarksvej 11
6740 Bramming
Tlf. 91 55 91 16
Menighedsrådsformand:
Hans Peter Jørgensen
Tingvej 1
Tlf. 40 81 23 32
Kirkeværge:
Henning Nielsen
Rosenhaven 25
Tlf. 28 60 57 72
Kasserer:
Lars Mogensen
Egtvedvej 84, Bølling
Tlf. 20 91 99 20
Kirkegårdsleder:
Orla Pedersen
Fyrre Allé 2
Tlf. 75 55 23 17
www.egtvedkirke.dk

Fyraftenssang i kirken
Onsdag den 27. januar kl. 17.00
er der fyraftenssang i kirken.
Kirkesanger Oluf Nyborg har
udvalgt nogle sange og salmer,
som vi skal synge i løbet af den
halve times tid, som fyraftenssangen varer. Undervejs knytter Oluf
kommentarer til sangteksterne og
melodierne.

Næste kirkeside udkommer
tirsdag den 2. februar 2016
Kirkehøjskolens forårsprogram
kan ses på www.egtvedkirke.dk
under Arrangementer

