NYT FRA EGTVED KIRKE

www.egtvedkirke.dk

Ny præstebolig

”Jeg har ikke tid...”

Sognemøde i Kirkehuset onsdag den 12. november
kl. 19.30
GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE
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Gudstjenester i Egtved kirke

Der er julekoncert i kirken
søndag den 14. december kl. 16.00
-bl.a. med uddrag af Händels Messias.
Se nærmere på www.egtvedkirke.dk

