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Det dér med at gå i kirke
En af de første dage i året skrev litteraturprofessor Nils Gunder Hansen en klumme i Kristeligt
Dagblad, der handlede om kirkegang. Han skrev
blandt andet, at der er nogle ting, man skal gøre,
mens det endnu giver mening at gøre dem. Ting,
man altid har forestillet sig, at man ville gøre. Ikke
noget med maratonløb på den kinesiske mur og den
slags, men ting, som mere skulle være en del af ens
identitet. Tit går det bare sådan, og hvem kender ikke
til det, at man ikke rigtigt får gjort noget ved det.
Nils Gunder Hansen skriver, at han i mange år har
haft det sådan med kirkegang. At det var noget, han
syntes han skulle og gerne ville. Men at det bare
aldrig rigtigt er blevet til noget. På trods af en periode
tidligere i sit liv med nogenlunde regelmæssig kirkegang, gled det lige så stille ud igen og blev til næsten
intet. Han havde det vel som mange andre, at der var
så meget andet, der lagde beslag på tiden.
Men, skriver Nils Gunder Hansen, der har passeret
de 60 år, han tog for nogle måneder siden en beslutning om kirkegang: Nu skal det være. Da han skrev
klummen, havde han, fremgår det, været i kirke hver
søndag i 10 uger – og nydt det! Han er, og har egentlig altid været, af den opfattelse, at det vil være godt at
gøre det til en vane at gå i kirke. At det skal være lidt
ligesom at børste tænder. Man føler sig ubekvem, når
man ikke får det gjort. Eller som at løbe en tur. Har
man det ikke godt imens, får man det altid bagefter.
Nils Gunder Hansen understreger dog, at han har
det godt, mens han er i kirke, og synes, at det hele
passer sammen, og at gudstjenesten er færdig, næsten
inden man får set sig om. Sådan har han ikke haft
det tidligere. Da han sjældnere gik i kirke, kunne en
gudstjeneste virke lang, kedelig og umotiveret – ligesom han selv kunne føle sig forkert og forlegen. Skulle
han sige med på trosbekendelsen? Skulle han deltage
i nadveren? Skulle han forholde sig åbent og lyttende,
eller bare være kritisk over for det hele?
Imidlertid har Nils Gunder Hansen gjort sig den
erfaring, at alle tærskler og følelsesmæssige og personlige forbehold slibes ned af vanen. At gå i kirke er bare
noget, man gør. ”Man ransager heller ikke sit dybeste
indre, inden man afgør, om man skal børste tænder.
Eller holder dommedag over sig selv for at beslutte,
om man skal løbe en tur”, som han skriver det. Og
slutter så sin klumme af med spørgsmålet, om man
kan tillade sig at gå i kirke, hvis man ikke tror, og
svarer, at selvfølgelig kan man det. Det kan jo oven i
købet være, at appetitten kommer, mens man spiser,
som han billedeligt udtrykker det.
Så, hvad med at stå op søndag morgen, børste tænder,
løbe en tur og derefter gå kirke? Det kan hurtigt blive
en vane!
Stig Skat Andersen

Hele kirken synger

Der vil være indslag med korsang, hvor Egtved skoles
kor og Egtved kirkes kor hver især synger forskellige
sange, men også synger sange sammen.
Elever fra musikskolen vil ligeledes deltage med forskellige musikalske indslag.

Sogneaften
med Willy Egmose

17. feb.
24. feb.
3. marts
10. marts

kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 19.00

Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten

Buelund
Duo Ecclesia

EGTVED SOGN

Onsdag den 27. februar
kl. 19.00 i Kirkehuset
Fællessang og musik ved
Willy Egmose, komponist,
jazzmusiker og tidligere organist.
Willy Egmose har komponeret et stort antal salmemelodier, hvor han benytter elementer fra jazz og anden
rytmisk musik samtidig med at han bevarer kontakten
med de kirkemusikalske rødder.
Læs mere på www.egtvedkirke.dk
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Tirsdag den 5. marts kl. 17.00 i kirken
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.

10 år spillet talrige kirkekoncerter overalt i Danmark.
Basunist Frank Herbsleb har en udstrakt koncertvirksomhed som solist, ensemble- og orkestermusiker,
musikskoleleder, dirigent og pædagog i bagagen.
Organist og pianist Erik Linow har siden 1994 været
ansat ved Vor Frelsers Kirke, Vejle som organist og
korleder, og virker desuden som orgelsolist, ensemblemusiker og kordirigent i andre sammenhænge.

Sogneindsamling
den 10. marts

Børnefamiliegudstjeneste
og fællesspisning

Søndag den 10. 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. Folkekirkens Nødhjælp arbejder
for at redde liv, opbygge robuste samfund og bekæmpe ekstrem ulighed. Derfor lyder opfordringen fra
Folkekirkens Nødhjælp: 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: njn020446@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.

Kirkekoncert
Tirsdag d. 19. februar kl. 19.00
”Hele kirken synger” er et arrangement, hvor kirken bliver fyldt med fællessang på tværs af alder.
Børnestemmer blandes med voksnes og ældres stemmer.

GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE

Søndag den 10. marts
kl. 19.00
Duo Ecclesia, Frank
Herbsleb og Erik
Linow, har i mere end

Tirsdag den 12. marts
kl. 17.00
Bibelhistorie, sang og
musik i kirken for børnefamilier.
Efter en halv times tid i
kirken går vi i Kirkehuset
og spiser aftensmad sammen.
Tilmelding til fællesspisning senest fredag den 8.
marts på tlf. 75 55 13 40
eller mail sas@km.dk

Berigtigelse
Skulle en bedemand, det vil typisk være en, som ikke
har hjemsted i Egtved, i forbindelse med dødsfald i
Egtved sogn oplyse, at der er visse dage – f.eks. sønog helligdage – hvor det ikke er muligt at få en kiste
bragt i kapel på Egtved kirkegård, er der tale om fejlinformation. Kirkegårdslederen, eller i hans fravær en
af de øvrige medarbejdere på kirkegården, er udstyret
med en vagttelefon, og kan træffes på denne alle årets
dage. Man skal blot ringe på tlf. 75 55 23 17.
Egtved menighedsråd

