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Egtved menighedsråd
2016 - 2020
I søndags, første søndag i advent, trak det nye menighedsråd i Egtved i arbejdstøjet. Menighedsrådet er,
som det er foregået de seneste tyve år, sammensat
efter aftalevalg, idet der i september kun blev indleveret én fælles liste med personer, der skal varetage
menighedsrådets arbejde i de næste fire år.
Menighedsrådet holdt konstituerende møde midt i
november, og fordelte de forskellige poster således:
•
•
•
•
•
•

Formand: Hans Peter Jørgensen
Næstformand: Anna Marie Larsen
Kasserer: Lars Mogensen
Kirkeværge: Henning Nielsen
Sekretær: Else Lund
Personalekontaktperson: Kjeld Vestergaard

Foruden ovennævnte er også Bente Just og Arne
Gade samt sognepræst Stig Skat Andersen medlemmer af menighedsrådet, ligesom kirkegårdsleder Orla
Pedersen deltager i menighedsrådsmøderne som personalerepræsentant.

Siddende fra venstre: Else Lund, Bente Just, Arne
Gade, Anna Marie Larsen
Stående fra venstre: Henning Nielsen, Orla
Pedersen, Stig Skat Andersen, Kjeld Vestergaard,
Hans Peter Jørgensen, Lars Mogensen
Her følger en præsentation af de valgte medlemmer
af menighedsrådet:
Arne Gade der er nyvalgt i menighedsrådet, er 53
år. I mere end 30 år har Arne været beskæftiget med
administration og kundeservice. Arne har boet det
meste af sit liv i Egtved, idet han kom hertil med sin
familie i 1967. Egtved har således dannet, og danner
stadig udgangspunkt for et indholdsrigt arbejds- og
privatliv.
Else Lund har været medlem af menighedsrådet
siden 2012. Else, der blev født i Egtved sogn for 72
år siden, og i en årrække har boet i Jordrup sogn,
inden hun i 2005 vendte tilbage til Egtved, var før sin
pensionering ansat ved Egtved kommune i børn- og
ungeforvaltningen. En del af fritiden er i 44 år blevet
brugt i Hjemmeværnet, men der er også tid til både
seniordans, petanque og deltagelse i foredragsrækker, ligesom Else tager del i forskellige aktiviteter på
Egetoft.
Hans Peter Jørgensen er født i Egtved sogn, og har
boet det meste af sit 64 årige liv hér. Før Hans Peter
for et par år siden gik på efterløn, var han i størstedelen af sit arbejdsliv beskæftiget som tømrer. Igennem
mange år er der lagt kræfter i forskelligt foreningsarbejde, inden han i 2012 blev valgt til menighedsrådet.
Det har givet mange udfordringer, og lige så vel som

Hans Peter gerne ser opgaverne i menighedsrådet løst
på den bedst mulige måde, ser han også frem til et
godt samarbejde i det nye menighedsråd.
GUDSTJENESTER I EGTVED KIRKE
Bente Just tager hul på sin første periode i menigheds4. dec. kl. 16.00 2.s. i advent
Musikgudstjeneste
rådet. Bente, der er 60 år, har boet hovedparten af sit
11. dec. kl. 10.30 3.s. i advent
Dorte Buelund
liv i Egtvedområdet. Skolegangen fandt sted på skolen
18. dec. kl. 9.00 4.s. i advent		
i Egtved, ligesom det var i Egtved, Bente i midten af
24. dec. kl. 10.30 Juleaften
For børnefamilier
1980’erne blev udlært bygningsmaler. Uddannelsen
24. dec. kl. 13.30 Juleaften
gav mulighed for at blive lærer for malerlærlinge på
24. dec. kl. 15.00 Juleaften
Teknisk skole både i Vejle og Aarhus. I en periode var
25. dec. kl. 10.00 Juledag
Bente selvstændig maler, og udførte i den forbindelse
26. dec.		
2. juledag Øster Starup Kirke kl. 10.30 /SSA
flere restaureringsopgaver på slotte og kirker, ligesom
1.
jan.
kl.
14.00
Nytårsdag
hun i en længere årrække har været teknisk konsulent
hos Flügger A/S. Efter et brancheskifte er Bente nu
Kirkebil
servicemedarbejder på Egtved Apotek.
Det er muligt at benytte kirkebilen til alle gudstjenester
Henning Nielsen blev valgt ind i Egtved menighedsog alle sognemøder, koncerter m.v. Kirkebilen bestilles
råd i år 2000, og har siden 2004 haft hvervet som
på tlf. 75 55 18 62
kirkeværge, det vil blandt andet sige at føre tilsyn
med kirken, kirkegården og dens bygninger og øvrige
EGTVED SOGN Mette Gustavsen
ejendomme, samt føre kirkegårdsprotokol. Desuden er
Gummesmarksvej 11
Henning menighedsrådets it-ansvarlige.
Sognepræst:
6740 Bramming
Stig Skat Andersen
Henning er 65 år, stammer fra Jellingområdet, og blev
Tværvej
4
Tlf. 91 55 91 16
i 1975, som nyuddannet, ansat som lærer på Egtved
Tlf. 75 55 13 40
Menighedsrådsformand:
skole. Fritiden har i adskillige år været brugt på især
Email:
ssa@km.dk
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med
et generelt bredere udvalg
af aktiviteter
og særligt arbejdet f
Hans
Peter Jørgensen
badminton – aktivt og organisatorisk – ligesom
Sognepræst:
Tingvej 1
er et
af målene.
Henning generelt har været aktiv i og omkring idrætsDorte Buelund
Tlf. 40 81 23 32
foreningen og hallen – både den gamle og den nye.
Egelandvej 10,
Anna
Marie
Bruun Larsen, der somKirkeværge:
tre andre er nyvalgt til menighedsrå
Efter 38 år som lærer valgte Henning, der er gift med
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75
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Kirsten, far til to døtre og morfar til to børnebørn, at i sognet med et generelt bredere udvalg af aktiviteter
Rosenhaven
og særligt arbejdet for børn og
Email:
dbu@km.dk
ansat i hhv. Egtved og Vejle kommuner.
pensionisttilværels
Tlf.En
28stor
60del
57af72
gå på pension. En beslutning, som hang sammen med
er et af målene.
Organist:
en pludselig hørenedsættelse. Henning bruger stadig
Kristian
Johnsen i naturen med både Kasserer:
cykel- og gåture, ligesom også camp
Anna Kathrine Pedersen
Larsfamilie,
Mogensen
en del tid på badminton på organisationsplan og er
Anna Marie pris på samværet med både
venner og tidligere kolle
Anna Marie
Bruun Larsen,
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til menighedsrådet,
er fød
Kirkehusvej
2, Filskov
Egtvedvej
Bølling
desuden fortsat badmintontræner.
håndarbejde.
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sogn. Efter
endtGrindsted
skolegang tog Anna Marie, der
har
rundet
de
67
år,
en
kontoruddan
Tlf. 20 91 99 20
Lars Mogensen der har været medlem af menighedsTlf. Egtved
20 99og83Vejle
37 kommuner. En stor del af pensionisttilværelsen bruges
ansat i hhv.
Kirkegårdsleder:
rådet siden 2012, er 51 år. Lars er født i Bølling, hvorKirkesangere:
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med både
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og fin
Præstevænget 10
i både Silkeborg og Kolding. Efter en uddannelse i
Tlf. 75 55 23 17
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dels
som30
tømrer,
Tlf.
27 40dels
41som sælger, og de sidste 10 år af arbejdslivet i eget
bankverdenen og efterfølgende en årrække med regnwww.egtvedkirke.dk
efterløn i 2013. Kjeld Vestergaard, der er nyvalgt til menighedsrådet, er g
skabsarbejde, skiftedes indelivet for 9 år siden ud med
Kjeld
Vestergaard,
der er årgang
1950,
flyttede
som barn arbejde
til Egtved,
efter at Museu
have t
hhv.
Vejle og Aarhus.
Fritiden
bruges
på frivilligt
i Egtved
udelivet, hvor Lars uddannede sig til anlægsgartner,
i Thy. I slutningen 1960’erne blev Kjeld uddannet tømrer, og har siden været beskæ
og arbejder nu som sådan i Kolding. Fritiden bruges,
dels som tømrer, dels som sælger, og de sidste 10 år af arbejdslivet i eget byggefirm
foruden på kassererhvervet i menighedsrådet, blandt
efterløn
i 2013. Kjeld Vestergaard,den
der er4.
nyvalgt
til menighedsrådet,
er gift med Ha
Musikgudstjeneste
december
kl. 16.00
andet på KFUM og KFUK i Kolding. Jævnlig kirkehhv. Vejle og Aarhus. Fritiden bruges på frivilligt arbejde i Egtved Museumsforenin
gang har givet lyst til arbejdet i menighedsrådet, og
			Ved gudstjenesten med
et håb om god opbakning til bestående og nye tiltag
			adventstema medvirker
i sognet med et generelt bredere udvalg af aktiviteter Musikgudstjeneste den 4. december kl. 16.00
			Egtved kirkes voksenkor,
og særligt arbejdet for børn og unge og børnefamilier,
			
kirkesanger Oluf Nyborg og
er et af målene.
			trompetist
Jesper
Riis.
Ved gudstjenesten
med adventstema
medv
Anna Marie Bruun Larsen der som tre andre er
kirkesanger Oluf Nyborg og trompetist Jesper Riis.
nyvalgt til menighedsrådet, født og vokset op i Egtved
sogn. Efter endt skolegang tog Anna Marie, der har
Ved gudstjenesten med adventstema medvirker Egtve
rundet de 67 år, en kontoruddannelse, og var i 43 år
ansat i hhv. Egtved og Vejle kommuner. En stor del kirkesanger Oluf Nyborg og trompetist Jesper Riis.
Julekoncert i kirken med Allan Mortensen og Lene o
af pensionisttilværelsen bruges sammen med ægtefællen Kristian Johnsen i naturen med både cykel- og
gåture, ligesom også campingferierne fylder. Desuden Julekoncert i kirken med Allan Mortensen og Lene og Steph
sætter Anna Marie pris på samværet med både familie, venner og tidligere kolleger, og finder også tid til
			
Torsdag den 15. december
håndarbejde.
			
kl. 19.00 vil Allan Mortensen
Kjeld Vestergaard der er årgang 1950, flyttede som
			
og Lene Nørrelykke, gennem
barn til Egtved, efter at have tilbragt sine første leveår
			
nogle af deres yndlingsjulei Thy. I slutningen 1960’erne blev Kjeld uddannet
			
sange, give et indblik i, hvad
tømrer, og har siden været beskæftiget i byggebranTorsdag den 15. december kl. 19.00
Mortensen
Nørre
			
julenvil Allan
betyder
forog Lene
dem.
chen – dels som tømrer, dels som sælger, og de sidste
Repertoiret
strækker
sig frai,sange
sombetyder
’Oh for
holy
night’
yndlingsjulesange,
give et indblik
hvad julen
dem.
Repertoi
10 år af arbejdslivet i eget byggefirma, inden han gik Torsdag
og ’Glade
Jul’ til mere
funky
versioner
‘Rudolf gen
den 15. december
kl. 19.00
vil Allan
Mortensenaf
ogf.eks.
Lene Nørrelykke,
på efterløn i 2013. Kjeld Vestergaard, der er nyvalgt yndlingsjulesange,
med den røde
tud’,
som
pianisten
Stephen
give et
indblik
i, hvad
julen betyder
for dem. Nørrelykke
Repertoiret strække
til menighedsrådet, er gift med Hanne og har to døtre
akkompagnerer til.
i hhv. Vejle og Aarhus. Fritiden bruges på frivilligt
Velkommen til julekoncert, hvortil der er fri entré.
arbejde i Egtved Museumsforening og på lystfiskeri.
Læs mere om koncerten på www.egtvedkirke.dk

Musikgudstjeneste
den 4. december kl. 16

Julekoncert i kirken med
Allan Mortensen og Lene
og Stephen Nørrelykke

