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Adresser: 
 
 
 

Sognepræst: 
David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk 
 
Menighedsrådsformand: 
Margit Kristensen, Teglparken 42, Egernsund, tlf.: 74442446 
 
Kirkeværge: 
Sven Pryds, Egeskovvej 1, Broager, tlf.: 74449229 
 
Kirkegård: 
Maja Wilkenskjeld, Rødegade 9, Egernsund, tlf.: 74449838 
 
Organist: 
Otto Andersen, Sdr. Havnegade 10b, Sønderborg, tlf.: 74435728 
 
Kirkesanger: 
Christian Vestergaard, Mørkhøj 9, Gråsten, tlf.: 74441851 
 

Hjemmeside: www.egernsund-kirke.dk 
 
 
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 
 
Kirkebil: 
Hvis du gerne vil køres til gudstjenesten ring til en af byens taxaer. Det koster fem 
kroner per vej.  
 
 
 
 
 



 
 

Det dufter… 

 

 

”Det dufter lysegrønt af græs…” Sådan begynder en af de salmer, der er kommet med i den nye 
salmebog, som vi siden påske også bruger i vores kirke. Strengt taget kan ting ikke dufte 
lysegrønne, idet lysegrøn jo er en farve og ikke en lugt. Men hvis man i den her tid går gennem 
haven, så ved man, hvad denne salme vil sige. Der er en sommerduft over landet, en blanding af 
frisk, nyslået græs, syren og alle de smukke blomster, der pryder vores verden i sommertiden. 
Det er i den her tid, mange af os genopdager igen, hvor heldige vi er, at vi får lov til at bo et sted, 
hvor der er så smukt, især når det bliver sommer.  
I mange af de forårs- og sommersalmer, man synger i kirken, er årets cyklus et billede af det liv, 
Gud har givet os her på jorden, og det liv, der genopstår efter dødens vinter. Og de to store højtider, 
der ligger i den her tid, påske og pinse, minder os om lige præcis dette: at vores tro handler om 
Guds løfte om at bryde dødens magt over os mennesker og give os nyt liv i evighedens sommer. 
Derfor hedder det også i den nye sommersalme, som jeg har nævnt:  
 
 

”Ja, du gør alting nyt på jord, 
en sommer rig på nåde. 

Men klarest lyser dog dit Ord 
af kærlighedens gåde. 

Alt kød må dø, 
hver blomst blir hø. 

Når vissentørt står floret, 
da blomstrer evigt Ordet.” 

 
 
Jeg ønsker os alle en god sommer – og her plejer jeg at skrive et eller andet sjovt, men det vil bare 
ikke komme den her gang. Jeg beklager! Det kan være jeg finder på noget til min næste prædiken, 
som du så ikke må gå glip af. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kirkekalender 
 
 
Juni: 
04. juni 10.30 DK Pinsedag 

05. juni 09.00 DK 2. pinsedag 

11.06. 09.00 ES Trinitatis 

18. juni  10.30 DK 1.s.e.tr.  

25. juni 19.00  DK 2.s.e.tr.  
 
Juli: 
02. juli 10.30 DK 3.s.e.tr.  

09. juli 09.00  ES 4.s.e.tr. 

16. juli 09.00 DK 5.s.e.tr.  

23. juli 19.00 DK 6.s.e.tr. 
 
30. juli 09.00 DK 7.s.e.tr.  
 
August: 

06. august 10.30 DK 8.s.e.tr.  

13. august 09.00 SKS 9.s.e.tr. 

20. august 09.00 ES 10.s.e.tr. 

27. august 10.30 SKS 11.s.e.tr. 

DK= David Kessel 
ES= Ebbe Sunesen 
SKS= Stefan Klit Søndergaard 
s.e.tr.= søndag efter trinitatis 



Aktiviteter: 
 

 

Sammenkomster for pensionister og ældre: 
 

15. juni kl. 14.30. Vi får besøg af tidligere grænsegendarm Helge B. Petersen, der 
fortæller om sit spændende arbejde. 
 
17. august kl. 14.30 
 
Tilmelding senest onsdag aften hos: Ingrid Rathje: 74449027 eller Johanne Clausen: 
74442508. Der er mulighed for at blive hentet! 
 
Også i år skal vi på udflugt! Der bliver annonceret i dagspressen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børnemusical: 
 

Torsdag d.17.aug. starter vi et musical projekt. Vi vil opføre ”David” af Kis og Hans 

Holm til gudstjenesten d.24.sep. Der er åbent for alle børn (dem der endnu ikke har 

lært at læse skal nok bruge lidt hjælp fra forældre), og man kan melde sig til Lisa 74 

44 25 48 eller Otto 74 43 57 28. Vi øver os om torsdagen kl.15 – 16.30.  

 
 
 
 
 



En sommersalme 
 

1 
Det dufter lysegrønt af græs 

i grøft og mark og enge. 
Og vinden kysser klit og næs 

og reder urtesenge. 
Guds sol går ind 
i krop og sind, 

forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer. 

 
2 

Hør fugletungers tusindfryd 
fra morgen og til aften! 
De kappes om at give lyd, 
der priser skaberkraften. 

Hvert kim og kryb 
i jordens dyb 

en livsfryd i sig mærker 
så høj som himlens lærker. 

3 
Se, blomsterflorets farvepragt 

gør alle ord forlegne. 
Kong Salomon i kroningsdragt 

misundeligt må blegne! 
Alt smukt, vi ved, 
al kærlighed, 

den mindste fugl og lilje 
er, Gud, din skabervilje. 

 
4 

Ja, du gør alting nyt på jord, 
en sommer rig på nåde. 

Men klarest lyser dog dit Ord 
af kærlighedens gåde. 

Alt kød må dø, 
hver blomst blir hø. 

Når vissentørt står floret, 
da blomstrer evigt Ordet. 

5 
Ja, Jesus Kristus er det Ord, 

der skaber liv af døde, 
så ny blir himmel, ny blir jord, 

en verden grøn af grøde. 
Kom, Jesus, snart, 
og gør det klart: 

den morgenstund, du kommer, 
da gryr en evig sommer. 

 
Carl David af Wirsén 1889. 

Johannes Johansen 1985, 1988, 1993, 1995 og 1996. 


