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I dag kl. 17.00 i kirken:
Sang og musik
for børnefamilier
med efterfølgende
spisning i Kirkehuset

udsatte mennesker en håndsrækning. Det er stadig
muligt at melde sig som indsamler hos indsamlingsleder
Niels Jørgen Nielsen
Tlf. 26 84 22 30
Mail: njn020446@gmail.com

Kirkekoncert
- komponister i krig

Fyraftenssang

Gudstjenester i Egtved kirke
27. feb.
4. marts
11. marts
18. marts
25. marts
29. marts
30. marts
1. april
2. april

kl. 17.00
kl. 9.00
kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Børnefamiliesang
3. s. i fasten		Katrine Papsø
Midfaste		Koncert
Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
Anden påskedag Katrine Papsø

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

Egtved Sogn

Onsdag den 7. marts kl. 17.00 i kirken. Eli
Dahlmann har udvalgt sange og salmer, som vi skal
synge i løbet af den halve times tid, som fyraftenssangen varer. Undervejs knytter Eli kommentarer til
sangteksterne og melodierne.

Er vi blevet mere
hensynsløse i Danmark?

Søndag den 11. marts kl. 19.00 gæster Trio Col
Basso Egtved kirke. I anledning af 100 året for afslutningen af Første Verdenskrig præsenteres en medrivende musikalsk koncertfortælling om krigen, der
ændrede verden for evigt. Ved koncerten spilles værker
af blandt andre Maurice Ravel, Carl Nielsen, Vaughan
Williams og Max Reger.

Visionsaften
for hele sognet

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

Filmaften i Kirkehuset

(Foto: Ditte Valente)
Torsdag den 8. marts kl. 19.30 får vi i Kirkehuset
besøg af lektor, cand. mag. og forfatter Michael Böss.
Etik, etikette og høflighed i hverdagen. Vi lever i en
tid, hvor det kan se ud, som om selvoptagetheden
breder sig, godt styrket af de sociale medier. Michael
Böss vil i sit foredrag bl. a. overveje og diskutere, om
høflighedsbegrebet eller en eventuel mangel på høflighed er generationsbestemt eller et almindeligt træk
ved nutidens samfund?

Sogneindsamling

Søndag den 11. marts om formiddagen samler
Egtved sogn igen ind ved Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling. Vær med til at give verdens mest

Hvad skal der foregå i Kirkehuset og i kirken? Hvad
skal bevares, fornys, udvikles eller afvikles? Hvorfor
kommer nogle, og hvorfor kommer andre ikke?
Kom med idéer og forslag – eller kom og hør andres.
Torsdag den 15. marts kl. 19.00 inviterer menighedsrådet til visionsaften i Kirkehuset. Enhver, børn,
unge, voksne, er denne aften velkommen til at komme
med forslag og ønsker til arrangementer, foredrag,
koncerter, gudstjenester og andre aktiviteter. Forslag,
meninger, synspunkter, drømme og ønsker bliver sat
i menighedsrådets idébank, og vil fremover være med
til at danne grundlag for et fortsat virksomt liv i og
omkring kirken og Kirkehuset.
I løbet af aftenen holder vi en pause, hvor menighedsrådet er vært ved et let traktement.
Skulle man være forhindret i at deltage i visionsaftenen i Kirkehuset, er det muligt at fremsende skriftlige
forslag og idéer. Det kan være til formanden for aktivitetsudvalget, Bente Just på mailadressen aktivitetsudvalg@egtvedkirke.dk eller til sognepræst Stig Skat
Andersen på mailadressen ssa@km.dk

Mandag den 19. marts kl. 19.00 viser menighedsrådet i forbindelse med Fest- og kulturugen 2018 filmen
Nøgle, hus, spejl med Ghita Nørby og Sven Wollter
i hovedrollerne.
I en sen alder møder Lily kærligheden i skikkelse af
den jævnaldrende svenske charmør ”Piloten”. Lily har
i alt for mange år tilsidesat sig selv, for at kunne tage
sig af sin syge mand, Max. Efter et par hjerneblødninger er han blevet så syg, at han og Lily må flytte
på et plejehjem. Lily opfatter imidlertid hjemmet som
et fængsel. Hun er en fremmed og alt for frisk til at
færdes i denne forgård til døden med banko og rytmik
som eneste lyspunkter og livsglæde. Så da hun træffer
den livsglade svensker, overrumples hun af en forelskelse til stor forargelse for sin egen familie. Nøgle,
hus, spejl er en film om at blive gammel og så alligevel
have et håb om andet end at tralle rundt i en skånsom,
men lukket ventesal, før der fløjtes ud til sidste afgang.
Efter filmen er der kaffebord og mulighed for at diskutere filmen.

