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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

Forårskoncert i kirken
den 27. maj kl. 19.00

Gode idéer efterlyses
Skulle der være nogen, der har idéer
til arrangementer, foredrag, koncerter,
aktiviteter eller andet, som vil
kunne finde sted i kirken eller i
kirkehuset, vil menighedsrådet
meget gerne høre derom.
Aktivitetsudvalget vil så oprette en
idébank, hvori der kan hentes
inspiration, så aktiviteterne i og
omkring kirken kan målrettes så
mange mennesker som muligt.
Forslag af enhver art kan sendes til
Stig Skat Andersen,
Østergade 3,
6040 Egtved
mail ssa@km.dk

