NYT FRA EGTVED KIRKE
Egtved menighedsråd har derfor besluttet at ophøre med opbevaringen, samt at fjerne de

eksisterende gravsten fra udløbne gravsteder. Det gælder dog ikke gravstenene i de to lapidarier
– samlingerne af særligt bevaringsværdige gravsten – som er specielt indrettet hertil.

www.egtvedkirke.dk

Nu fjernes en del af
de gamle
gravsten
e gamle
gravsten
på kirkegården
på kirkegården

GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE
12. juni kl. 10.30 3. s. e. trin.
Dorte Buelund
			
Kirkekaffe
19. juni kl. 10.00 4. s. e. trin.
26. juni kl. 9.00 5. s. e. trin.
3. juli kl. 19.00 6. s. e. trin.		Ulrik Overgaard
10. juli kl. 10.30 7. s. e. trin.		Dorte Buelund
17. juli kl. 9.00 8. s. e. trin.		Dorte Buelund
24. juli kl. 10.30 9. s. e. trin.
31. juli kl. 10.00 10. s. e. trin.		
7. aug. kl. 9.00 11. s. e. trin.
14. aug. kl. 9.00 12. s. e. trin. Dorte Buelund
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sognerejse i Luthers fodspor i anledning af 500-året
i 2017 for begyndelsen på den lutherske reformation.
Rejsen finder sted fra den 23. til den 28. september
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reformation. Rejsen finder sted fra den 23. til den 28. september 2016. Turen foregår med bus, og
der er dansk rejseleder, ligesom sognepræst Kristian Bøcker, Jelling deltager.

Rejsen byder på alle de centrale steder i Luthers liv – Wittenberg, Torgau, Erfurt og Wartburg – og
der bliver guidet og fortalt undervejs.

Kirkehusvej 2, Filskov
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Kristian Bøcker, sognepræst i Jelling.
Tlf. 20 98 52 10 – mail: krbr@km.dk

Aftengudstjeneste
den 3. juli

Aftengudstjeneste den 3. juli

Søndag den 3. juli er der gudstjeneste kl. 19.00.
Prædikant er sognepræst Ulrik Overgaard, Skibet.

Søndag den 3. juli er der gudstjeneste kl. 19.00

Første sognemøde
Første sognemøde i efteråret
i efteråret

Rejsen byder på alle de centrale steder i Luthers liv
– Wittenberg, Torgau, Erfurt og Wartburg – og der
Onsdag den 21. september kl. 19.30.
Forud for turen bliver der i august eller september en introduktionsaften.
bliver guidet og fortalt undervejs.
Læge og generalsekretær i Mission Øst
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drikkevarer og personlige forsikringer. Tilmelding
Læs mere på kirkens hjemmeside
senest den 30. juni.
under arrangementer.
Aftengudstjeneste den 3. juli
Onsdag den 21. september kl. 19.
Forud for turen afholdes der i august eller september
Søndag den 3. juli er der gudstjeneste kl. 19.00 Prædikant er sognepræst Ulrik Overgaard, Skibet
en introduktionsaften.
Hartzner fortæller om Nordkorea i nød. Læs me
Pris: kr. 5.590, – tillæg for enkeltværelse er kr. 900. Prisen dækker det meste med undtagelse af
frokoster, drikkevarer og personlige forsikringer. Tilmelding senest den 30. juni.

Egtved menighedsråd har derfor besluttet at ophøre
med opbevaringen, samt at fjerne de eksisterende
gravsten fra udløbne gravsteder. Det gælder dog ikke
gravstenene i de to lapidarier – samlingerne af særligt
bevaringsværdige gravsten – som er specielt indrettet
hertil.
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Næste kirkeside udkommer
tirsdag den 16. august.

