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Gudstjenester
& kirkeliGe
arranGementer
november
Søndag, den 30. november 2008, kl. 10.30 – 1. søndag
i advent
Birgitte Christensen – familiegudstjeneste – dåbsjubi-
læum

december
Tirsdag, den 2. december 2008, kl. 19.00
– koncert med Musikskolen
Søndag, den 7. december 2008, kl. 10.30 – 2. søndag
i advent
Birgitte Christensen - musikgudstjeneste
Onsdag, den 10. december 2008, kl. 19.30
– koncert med Sønderborg gospel kor
Torsdag, den 11. december 2008, kl. 12.30
– julehygge for pensionister i præstegården
Søndag, den 14. december 2008, kl. 10.30 – 3. søndag
i advent
Birgitte Christensen – Lucia & de ni læsninger –
m. kirkekaffe
Fredag, den 19. december 2008, kl. 8.15 & 9.30
– juleafslutning for skole og for børnehave
Søndag, den 21. december 2008, kl. 10.30 – 4. søndag
i advent
Marianne Østergård Petersen – salmesangsgudstjeneste
Onsdag, den 24. december 2008, kl. 14.00 & 15.30
– juleaften
Birgitte Christensen
Torsdag, den 25. december 2008, kl. 10.30 – juledag
Birgitte Christensen
Fredag, den 26. december 2008, kl. 10.00 – 2. juledag
Ingen gudstjeneste i Egernsund – kirkebil til Rinkenæs
gamle kirke
Søndag, den 28. december 2008, kl. 10.30 – julesøndag
Birgitte Christensen

nu er det jul igen ….
Rundt om i landets mange
kirker er december måned
uden sammenligning
den travleste af alle årets
tolv måneder. Det er en
glædelig tid med både
megen fest og megen
højtidelighed. Og som sagt med stor aktivitet.
Også i Egernsund vil vi gerne åbne kirken og byde alle
indenfor. Det er julens virkelige budskab, at Gud holder
af os alle sammen. Så ingen af os skal efterlades uden
for døren eller helt ude i kulden. I kirken kan alle altid
være med. Det kræver ingen særlig forudsætning, kun
måske en lille smule nysgerrighed.
Mens vi går og venter på at kunne fejre Jesu fødselsdag,
vil vi i hvert fald midt i den kolde og mørke tid prøve
at varme og lyse lidt op med forskellige arrangementer.
Vi vil gerne både holde fast i de gode gamle traditioner,
men vi vil i år også prøve noget nyt.
Forhåbentligt vil der så blive tid til midt i de mange
juleforberedelser, midt i det helt store gaveindkøb,

julehygge i præstegården
Torsdag, den 11. december 2008, kl. 12.30 holder vi ju-
lefrokost i præstegården for sognets pensionister. Prisen
er i år sat til kr. 75,-. Før der bliver serveret vil børn fra
børnehaven Tusindfryd gå i Lucia optog for os. Efter
frokost hygger vi os med lottospil.
Tilmelding til Maja eller Tinna på tlf. 74 44 98 38
(kirkegårdskontoret)
Betaling ved tilmeldelse senest den 1. december (efter
først til mølle-princippet).

3. søndag i advent – de ni læsninger
Søndag, den 14. december 2008, kl. 10.30 vil årets kon-
firmander og kirkens kor medvirke ved en særlig kir-
kelig juletradition, som kaldes de ni læsninger. Det er
udvalgte bibeltekster, der fortæller julens budskab, som
vil blive læst op af konfirmanderne. Kirkens kor vil i
Lucia optog bære julens lys ind i kirken, før de synger
for os. Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe i
kirkens sakristi. Alle er hjerteligt velkomne.

juleafslutninger i egernsund kirke
Fredag, den 19. december 2008, er der sidste skoledag
før juleferien. Sædvanen tro holder vi derfor juleafs-
lutning i Egernsund kirke
- kl. 8.15 for Egernsund skole
- kl. 9.30 for Egernsund børnehave og dagplejemødre

4. søndag i advent – salmesangsgudstjeneste
Søndag, den 21. december 2008, kl. 14.00 holder vi
som noget nyt en salmesangsgudstjeneste. Sognepræst
Marianne Østergård Petersen fra Rinkenæs vil stå for
gudstjenesten, der bliver uden prædiken og altergang.
I stedet vil vi høre fortællinger om lyset, der tændes i
mørket, og synge flere af julens mange smukke salmer.
Og så skal der også være dåb.

julen 2008
Juleaften, den 24. december 2008, er der to gud-
stjenester om eftermiddagen i Egernsund kirke, nemlig
både kl. 14.00 og kl. 15.30. Vi håber, der vil være plads
til alle, der ønsker at høre vort kære juleevangelium og
være med til at synge julen ind.

Juledag, den 25. december 2008, er der igen gud-
stjeneste til sædvanlig tid kl. 10.30. Kom og vær med til
en af årets smukkeste gudstjenester julemorgen.

2. juledag, den 26. december 2008, vil der ikke være
nogen gudstjeneste i Egernsund kirke.
I stedet opfordres kirkegængere til at besøge Rinkenæs
gamle kirke. Der vil være gudstjeneste kl. 10.00 ved
sognepræst Marianne Østergård Petersen. Det er en
meget stemningsfuld oplevelse at være med til ju-
legudstjeneste i den gamle kirke, hvor der kun brænder
levende lys.

Julesøndag, den 28. december 2008 er der igen gud-
stjeneste i Egernsund kl. 10.30. Også på denne søndag,
som bliver årets sidste, vil der være dåb.

træffetider
Sognepræsten træffes bedst på sit kontor i
præstegården onsdag – fredag kl. 10 – 12.
Eller på telefon 74 44 26 58 eller e-mail:
bich@km.dk
Kirkegårdskontoret er åbent for henvendelse tirs-
dag – fredag kl. 9 – 9.30 og kl. 12 – 12.30.
Tlf. 74 44 98 38.

nyt menighedsråd
Der blev kun indleveret en liste til menighed-
srådsvalget i Egernsund sogn, og det betyder, at
der var såkaldt fredsvalg. Det nye menighedsråd
i Egernsund træder sammen den 26. november
2008 for at konstituere sig. Konstitueringen
offentliggøres fra kirkens prædikestol ved gud-
stjenesten den 1. søndag i advent samt på kirkens
hjemmeside.

midt i al slags pyntning af vore hjem, midt i årets
mest muntre firmafrokoster, at finde en stund, hvor
vi alle kan mødes og samles i kirken. Hvor vi kan
slappe af, stresse ned og lade ro og fred komme til
og over os.
I kirken behøver ingen nemlig at yde noget, der
stilles ingen krav til dig, ingen skal være den bedste
eller sjoveste eller klogeste til noget som helst. Du
skal bare være dig selv. Du skal bare være til stede.
Du kan bare komme og tage imod.

Jeg håber, vi ses.
Birgitte Christensen – præst i Egernsund.

1. søndag i advent - Familiegudstjeneste
Søndag, den 30. november 2008, kl. 10.30 vil
vi gerne invitere alle familier i Egernsund til en
børnegudstjeneste i kirken. Her vil vi fejre, at det er
5 år siden, at femten små drenge og piger blev døbt
i Egernsund kirke. Efter gudstjenesten, der varer ca.
½ time, vil vi feste med saft og æbleskiver i kirkens
sakristi. Og dåbsjubilarerne vil modtage en gave som
et minde om deres dåb.
Alle – såvel unge som ældre – er naturligvis meget
velkomne til at være med på denne festdag.

koncert med musikskolen
Tirsdag, den 2. december 2008, kl. 19.00 er der tra-
ditionen tro julekoncert med elever fra Musikskolen
i Egernsund kirke.

2. søndag i advent – musikgudstjeneste
Søndag, den 7. december 2008, kl. 10.30 medvirker
Broager Egnskor ved gudstjenesten i Egernsund
kirke. Gudstjenesten foregår som en almindelig gud-
stjeneste, men naturligvis med masser af korsang.

Gospel koncert i egernsund kirke
Onsdag, den 10. december 2008, kl. 19.30 følger vi
succesen op fra sidste år med en gospel koncert. I år
får vi besøg af Sønderborg Gospel Kor. Kom og vær
med til en stor musikalsk oplevelse.


