Nyt fra Egtved Kirke
www.egtvedkirke.dk

Konfirmation
12. og 13. maj
Telegrammer m.v. til konfirmanderne afleveres i
Kirkehuset senest kl. 10.30 på konfirmationsdagen, hvor menighedsrådet sørger for fordelingen.
Konfirmandernes navne kan ses på kirkens hjemmeside www.egtvedkirke.dk

Sogneudflugt
til kirken
ved Sønder Omme
Statsfængsel
Siden 1992 har der midt i Statsfængslet ved Sdr.
Omme ligget en kirke, som indsatte og ansatte sammen med arkitekt Kristian Kristiansen og kunstnerne
Britta Madsen og Søren Gøttrup byggede på ruinerne
af den gamle hestestald. De økonomiske midler var
små, men resultatet er unikt. Østerby kirke hedder
fængselskirken.

Gudstjenester i Egtved kirke
7. maj
12. maj
13. maj
14. maj
21. maj
25. maj
28. maj
4. juni
5. juni

kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00
ingen

3. s. e. p.
Bededag - Konfirmation
Lørdag - Konfirmation
4. s. e. p.
5. s. e. p.
Katrine Papsø
Kr. Himmelfartsdag
6. s.e.p.
Pinsedag
2. pinsedag		Tirsbæk Strand

Kirkebil
Det er muligt at benytte kirkebilen til alle gudstjenester,
sognemøder, koncerter m.v.
Kirkebilen bestilles på tlf. 75 55 18 62.

Egtved Sogn

Fynsk forår
i Egtved kirke
Tirsdag d. 16. maj kl. 19.00 er der forårskoncert
med SNUK (Svendborgs nye ungdomskor) under
ledelse af Ulrich Klostergaard og Povl Balslev. Koret
synger korsatser fra både dets rytmiske og klassiske
repertoire.
SNUK er et forholdsvis nyt kor, der allerede efter
sin fjerde sæson har markeret sig som et meget spændende, velsyngende og dygtigt kor. Mange af de 40
sangere i alderen 17-24 år har baggrund i kor fra
musikefterskoler og har i SNUK fået mulighed for at
videreudvikle deres sangtalent og glæde ved at synge
i kor.
Ved koncerten i Egtved synger SNUK både rytmisk
og klassisk. Der synges Mozart, Eric Whitacre, Ola
Gjeilo, ligesom der i den rytmiske afdeling vil være
musik af bl.a Anne Linnet, Coldplay, Peter Gabriel
og andre.

Egtved menighedsråd arrangerer onsdag den 14.
juni en udflugt til Østerby kirke, som foruden den
ugentlige gudstjeneste også er et fristed for fængslets
indsatte med café og forskellige kulturelle arrangementer i ugens løb. Ligeledes har præsten sit kontor i
kirkebygningen.
Ved Østerby kirke er der ikke nogen menighed på
forhånd, den skabes derimod hele tiden. Der er heller
ikke menighedsråd, kirkelig betjening eller folkelige
fællesskaber, som der kan knyttes til ved. Derimod er
der hjælp til at drive kirken fra de 200 indsatte, som
i en kortere eller længere tid befinder sig i fængslet.
Kirkebygningen i Sønder Omme Statsfængsel er det
tavse symbol på, at straffeattester, fortjenstmedaljer,
eksamensbeviser og lignende ikke siger alt om mennesker; et symbol på, at der findes i hvert fald et
sted, hvor alle de grænser, vi sætter mellem hinanden,
slettes.
Ved besøget vil fængselspræst Kirsten Esbjerg fortælle
om kirkens historie og dens menighed af indsatte.
Der er begrænset deltagerantal på maximalt 45
personer ved besøg i Østerby kirke.
Pris: kr. 50,- incl. kaffe og kage

Ulrich Klostergaard og Povl Chr. Balslev er begge
meget erfarne dirigenter og korledere. Ulrich
Klostergaard er tidligere musiklærer på Ollerup
Efterskole for musik og sang og nu korleder på Ida
Holst skole i Svendborg. Desuden er han organist i
Vejstrup valgmenighed på Fyn. Povl Chr. Balslev er
organist, kantor og klokkenist ved Vor Frue kirke i
Svendborg, og leder udover SNUK også Vor Frues
kantori, ligesom Povl Balslev har komponeret et
væld af kor- og orgelsatser foruden sange og salmer.
Desuden er han en engageret foredragsholder, som
tidligere har holdt foredrag i Kirkehuset.
Velkommen til et brag af en koncert, hvortil der
er fri entré.

Tilmelding til udflugten senest onsdag den 7. juni
hos:
Else Lund tlf. 20 83 95 55
mail: sekretaer@egtvedkirke.dk
eller Stig Andersen tlf. 75 55 13 40
mail: ssa@km.dk
Afgang med bus fra kirkens parkeringsplads
kl. 18.00.

Sognepræst:
Stig Skat Andersen
Tværvej 4
Tlf. 75 55 13 40
Email: ssa@km.dk
Sognepræst:
Katrine Papsø
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

Katrine Papsø Andersen

Efter endt barselsorlov vender sognepræst i Øster
Starup, Katrine Papsø Andersen tilbage fra midten
af maj. Katrine vil fortsat have en del af sin tjeneste i
Egtved sogn, og menighedsråd og ansatte ved Egtved
kirke byder Katrine velkommen tilbage.

Anden pinsedag
Mandag den 5. juni, anden pinsedag, er der igen
friluftsgudstjeneste i Vejle kl. 11.00. Gudstjenesten
finder i år sted på Tirsbæk Strand, Strandvejen lige
før ishuset. Efter gudstjenesten vil der være mulighed
for at nyde sin medbragte mad på stranden. Medbring
gerne siddeunderlag.

