Nyt fra Egtved Kirke
www.egtvedkirke.dk

Reformationen – Luthers
forsøg på gendannelse
”Den kristne menighed vil altid bestå, selv om der
blot var to mennesker på jorden. For Gud lader Ordet
blive forkyndt for deres skyld, som tror. Derfor er der
ingen tvivl om at Ordet endnu ikke er gået under. Af
og til kan det rigtignok undertrykkes, men alligevel
fortsætter det med at bestå.”
Med de ord af Luther fra en prædiken over Første
Mosebog lukker vi nu snart ned for fejringen af
500 års jubilæet for reformationen. Opslaget af de
berømte 95 teser på kirkedøren i Wittenberg den
31. oktober 1517 mere end antydede, at Luther anså
Guds ord for undertrykt og misbrugt. Det var i særlig
grad pavekirkens afladshandel, Luther kritiserede og
ønskede at diskutere. Luther forkastede tanken om,
at et menneske kan købe sig til retfærdiggørelse eller
frelse. Det er Gud, der frelser, og ikke menneskers
gerninger eller betalinger, om end de er nok så gode
og store. Evangeliet er ikke kirkens ejendom i den forstand, at det kan sælges. Kirken skal alene forkynde,
at evangeliet og løftet om Guds nåde gælder enhver,
og at det er gratis.

Sognemøde i Kirkehuset
Reformationen set med katolske øjne

Torsdag den 16. november kl. 19.30
Ved præsten for den katolske menighed i Kolding,
Gregers Mærsk-Kristensen.
”Ved forskellige lejligheder er jeg blevet spurgt, hvordan jeg som katolik ser på ”fejringen” af 500 året for
reformationen. Hver gang har jeg svaret, at jeg har
svært ved at ”fejre” en på næsten alle måder ulykkelig
og i dette tilfælde ofte særdeles blodig skilsmisse. Det,
der blev kaldt ”evangeliets lyse forår”, blev jo til mørke
for andre, og førte til landsforvisning, til undertrykkelse, til sammenbrud i omsorgen for fattige og syge
og til en hidtil uset ensretning af ånds- og trosliv”.
Læs mere på www.egtvedkirke.dk

Menighedsmøde
i Kirkehuset
- med kirkekaffe
Luther havde ret i, at Ordet ikke gik under, og at
der stadig består en kristen menighed. Og hans teser
med kritik af især afladshandlen kom heller ikke til
at betyde, at kirken gik under. Men kritikken fik den
følge, at Luther blev ekskluderet af pavekirken, og
derfor, trods trusler og en dom som fredløs, igangsatte en målbevidst indretning af en ny reformatorisk
kirke.
Reformation er en gendannelse. Og Luthers reformation var et forsøg på at føre kirken tilbage til, hvor den
oprindeligt var – uden afladshandel og gerningsretfærdighed, men med fokus på det centrale i kristendommen med fortællingen om syndefaldet, forsoning
og tilgivelse. Luthers reformation blev således den
spæde begyndelse på dét, som vi nu kender som den
evangelisk-lutherske kirke, hvis ”grundlæggelse” vi
har fejret på forskellig vis i det nu snart forgangne år.
Men inden vi lukker helt ned for reformationsfejringen, får vi i Kirkehuset, som det kan læses længere
fremme, besøg af præsten for den katolske menighed i
Kolding, der vil give et nutidigt indblik i den katolske
kirkes syn på den lutherske reformation.
Stig Skat Andersen

Fyraftenssang i kirken
		Onsdag den 8. november kl. 17.00
		
er der igen fyraftenssang i kirken.
		
En halv times tid med sange og
		
salmer – denne gang valgt og kom		
menteret af Carl Henning Madsen.

Søndag den 19. november efter gudstjenesten afholder menighedsrådet offentligt møde, hvor der redegøres for regnskab og budget, ligesom der vil blive
fortalt om menighedsrådets virksomhed i det forløbne
år og orienteret om den planlagte virksomhed i det
kommende år. Menighedsrådet sørger for kaffen, og
håber at mange har lyst til at høre om og debattere
menighedsrådets arbejde og planer.

Sang, musik og
fællesspisning for
børnefamilier

Gudstjenester i Egtved kirke
12. nov.
19. nov.
21. nov.
26. nov.
3. dec.
10. dec.
17. dec.
24. dec.
24. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
1. jan.

kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 17.00
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 10.30
kl. 13.30
kl. 15.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 14.00

22.s.e.tr.
Vikar
23.s.e.tr.
Sang, musik og fællesspisning
Sidste søndag i kirkeåret
1.s.i.adv.
2.s.i.adv.
Vikar
3.s.i adv.		Musikgudstjeneste
Juleaften
For børnefamilier
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. juledag i Øster Starup Kirke
Nytårsdag

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

Egtved Sogn
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

Adventskoncert i kirken
med Zenobia
			Onsdag den 6. december
			kl. 19.00. Zenobia er vele			
tablerede fortolkere af den
			
danske sang-, salme- og vise			
tradition. De tre kvinder i
			bandet, Louise Støjberg,
			
Charlotte Støjberg og Mette
Kathrine Jensen Stærk er alle oprindeligt fra området
nær Egtved, og har sammen spillet hundredvis af
koncerter siden 2007. Koncerten i Egtved kirke bindes
sammen af fortællinger om sangene, refleksioner om
at leve et liv i nutiden og om balancen mellem fornyelse og bevarelse. Læs mere på www.egtvedkirke.dk
eller www.zenobia.nu

Musikgudstjeneste
3. søndag i advent
Søndag den 17. dec. kl. 16.00 Ved gudstjenesten
med adventstema medvirker Egtved kirkes voksenkor,
kirkesanger Oluf Nyborg og trompetist Jesper Riis.

