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Kirkeblad for Egernsund Sogn

Gudstjenester:  
03. juli Kirkebil til Broager
10. juli 10.30 DK
17. juli 09.30 DK
24. juli 09.30 SKS
31. juli Kirkebil til Broager
07. august 09.30 SKS
14. august 19.00 DK
21. august 10.30 DK
28. august 14.00 DK Børnegudstjeneste

DK = David Kessel
SKS = Stefan Klit Søndergaard

Kirkebil:
Hvis du gerne vil køres til gudstjenesten ring til
en af byens taxaer. Det koster fem kroner per vej.

Menighedsrådet

Fornyelse
Brugsen har lukket, blomsterbutikken er flyttet
ligesom byens pengeinstitutter, og  konfirman-
derne skal undervises i Broager. Vi har efterhånden
hørt mange gange, hvor trist det er her i
Egernsund. Men præsten får jo sine penge for at
fortælle, at der er grund til håb.
Måske er det lidt noget andet, når vi fra
prædikestolen forkynder håb for menneskeheden.
Der handler det ikke så meget om Brugsen og
blomsterforretningen. Men også på andre måder er
der håb fra kirkens side.
For vi lukker ikke! Og det gør vi ikke engang,
selvom alle andre kirker omkring os også har
søndagsåbent. Lad os se på det positive. Vore kon-
firmander bliver ikke undervist i Egernsund, men
når de har lært det hele og når de har slidt
præsterne i Broager, så pynter vi kirken og mod-
tager dem herned som færdige konfirmander, der
er blevet modne og rigtig fortjener en festdag i
vores kirke. (Medmindre de har opslidt præsterne.) 
Mens andre lukker ned, bliver vi ikke bare ved,
men vi finder kraften til at forny os. Nu skal vi
lige igennem to forhåbentlig dejlig varme sommer-
måneder, samle vore kræfter og nyde, at vi lever et
sted, der bare er så smuk, uanset hvor mange for-
retninger der er i byen. Og så begynder den nye
sæson med mange spændende tilbud. Jeg vil ikke
røbe for meget, men vil nøjes med at rette jeres
opmærksomhed mod det nye kirkeblad, som fra
september vil komme i jeres postkasse. 
Hvordan kan det være, at kirken er i stand til at gå
imod de triste tendenser, der ellers griber om sig
her i byen? Vi er jo del af byen. Kirken står midt i
den. Det har nok at gøre med, at kirken ikke kun er
en del af vores samfund, men også står for noget,
der er større end det samfund, den står i. Kirken er
del af den her verden, samtidig med at det er det
sted, hvor vi får lov til at møde det, der overgår
vores verden. Det er som det hedder i salmen:
”Kirken den er et gammelt hus”. Et gammelt hus,
der står midt iblandt os. Men den henviser til
noget, der hverken er ny eller gammel, men står
over rum og tid. Derfor hedder det i den samme
salme: 
”Samles vi kan da med vor drot
selv i den laveste hytte,
finde med Peder: her er godt!
Tog ej al verden i bytte;
Nær som sit ord i allen stund
Er han vort hjerte og vor mund,
Drot over tiden og rummet.”
Ved at leve vort liv som tilhørende til Gud, der står
over tid og rum, finder vi kraft til at være en aktiv
del af den verden vi lever i.
Jeg ønsker os alle en god sommer i vores dejlige
by!
David J. Kessel

Menighedsrådsmøder:
Vinterhalvårets menighedsrådsmøder:
17. august (kl. 17.30), 14. september, 05.
oktober, 16. november, 04. januar (2006)
Møderne holdes i konfirmandstuen og begy-
nder normalt kl. 19.00.
Alle møder er offentlige!

Børneklub og juniorklub:
pga. skoleårets sene start begynder klubberne
igen i september. Program og tiderne udkom-
mer i forbindelse med det ny kirkeblad.

Pensionister:
I vinterhalvåret holdes pensionistsam-
menkomst i præstegården på følgende dage:
18. august, 20. oktober, 17. november. Ring,
hvis du vil hentes!
Vi tager på udflugt lørdag den 17. september
fra kl. 12.00
Sammenkomsterne og udflugten bliver annon-
ceret i avisen.

Få besøg af præsten:
Vil du gerne besøges af mig eller kender du
en, der godt kunne tænke sig at få besøg af
mig, er du velkommen til at kontakte mig. Det
er del af sognepræstens arbejde, at besøge
sognebørn, der ønsker det. Det kræver ingen
anledning!
Mvh. David J. Kessel

Kirkekor:
Efter sommerferien bliver der igen en korskole
for dem, der gerne vil synge i koret. Som
noget nyt kan man nu starte allerede i 3.klasse.
Efter et par måneder laver jeg så en lille
optagelsesprøve til koret. Korskolen øver lige-
som koret torsdag eftermiddag, desuden syn-
ger koret til gudstjenesten om søndagen, og til
enkelte koncerter. Pt. består koret af 10 sang-
glade piger. Hvis du har lyst at være med er du
velkommen til at ringe og høre nærmere. 
Otto 74 43 57 28

Konfirmation:
Også i fremtiden skal børn fra Egernsund kon-
firmeres i vores kirke! Derfor: ring til præsten,
hvis dit barn skal konfirmeres i Egernsund
kirke den 07. maj 2006.


