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Ikonmaleri af Hanne Vennevold
Foto: Jørn Lauridsen
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Vi fejrer... vi synger...
Præstens side
For tre måneder siden tog vi et sanghæfte med
sytten nye salmer i brug i Erritsø kirke. De
er blevet til i anledning af, at vi i år fejrer 500-året
for reformationens begyndelse, og vi har sat os for
at lære en del af de salmer, så de naturligt kommer til at indgå i gudstjenesten fremover.
Én af frugterne af reformationen var nemlig, at
enhver skulle have mulighed for at lytte til Guds
ord og synge sammen på ens eget sprog og ikke
som tidligere på latin. De nye tanker kom i høj
grad til orde gennem sang, og salmesangen blev
en bærende del af gudstjenesten, som vi også
kender det hos os.
Det blev den danske salmedigter Holger Lissner,
der vandt konkurrencen, som de evangeliske kirker i Europa udskrev om den bedste reformationssalme. Den hedder ”Når du vil..” og er oversat
til både tysk og engelsk. Første vers
lyder sådan:

Der er flere guldkorn at finde i det lille sanghæfte,
og andre spændende muligheder for at lære og
opleve fra reformationstiden.
I Fredericia Provsti har præster og kirke- og kulturmedarbejdere tilrettelagt et imponerende program:
”Kirken på vej” er et af dem, hvor der med historisk afsæt er planlagt tolv gudstjenester, hvor
vi bevæger os fra den første husmenigheds gudstjenestefejring over gudelige vækkelses gudstjenester til ”Messy Church”, et bud på fremtidens
gudstjeneste.
Der vil være foredrag, Luther kabaret og Pinsegudstjeneste på Kastellet som Agapemåltid. I sognene ”plant et træ” arrangementer. Hos os i Erritsø
vil der i marts måned blive plantet et træ ved Erritsø Fælleskole på Krogsagervej, hvor enhver er
velkommen til at være med.
For skolebørn i øvrigt vil ”Sigurd”
fortælle om Luther på Fredericia
Når du vil
teater.
bryder ordene frem
En folkefest løber af stabelen løraf sprækker og revner
dag den 3. juni i Haderslev, der var
i smuldrende mure,
den første reformationsby i Danog vi ser,
mark.
at du er iblandt os
I Fredericia vil reformationsfejog rejser dit rige.
ringen blive en del af kulturugen.
Livet bliver nyt
Der er oplevelser for enhver smag.
- vi synger.
I kan læse mere om fejringen på:
www.fredericia-provsti.dk/reforMariane Sloth
En dybere tolkning af salmen får
mation/ og i dagspressen.
man selvfølgelig ikke ved bare at
Der er de kommende måneder
læse ét vers. Men vi fornemmer anliggendet, at rig lejlighed til at mødes på tværs og sammen tale
det er muligt, at nyt bliver til ved Guds hjælp. Der om den bevægelse, der blev skabt af reformatoer et DU, hvis ord finder vej gennem sprækker og rerne, og om hvordan den indvirker på vores tid.
revner og rejser det, som er faldet, og livet bliver
Lad os opleve, synge og glæde os over, at Guds
nyt. Den enkle tanke er god at begynde med, når Ord og Ånd ånder, vifter, lufter og virker i verden, at
vi betragter vores liv og verden, hvor så meget syLivet bliver nyt,
nes at smuldre. At midt i det findes en anden ver- vi synger.
den, andre ord, håb, forsoning, fred, kærlighed,
som kan forandre og forvandle. Og vi kan synge Glædelig reformation
og glædes – på trods.
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Til minde om Kristian Jul Madsen
Da vi modtog besked om Juls pludselige dødsfald,
oplevedes det både lammende og uvirkeligt for
medarbejdere og menighedsråd ved Erritsø Kirke.
Jul har deltaget i rådets arbejde gennem 2 tidligere
perioder og var netop gået i gang med en ny opgave som kontaktperson for kirkens personale. Allerede i første periode, hvor Jul var stedfortræder,
markerede han sig med saglige og gennemtænkte
forslag og bemærkninger. Han var lyttende og
bragte flere kompetencer med sig i form af erfaringer fra forskellige bestyrelser og ledelsesroller,
som han havde haft.
Juls familie står tilbage med et tomrum, som må
forekomme meningsløst og uforståeligt. Tabet
er størst for familien, men vi vil også savne Jul i
menighedsrådsarbejdet. Han var engageret og
tog medansvar – altid med sans for nuancer og

Nyt fra menighedsrådet
Den første søndag i advent tiltrådte et nyt menighedsråd. Rådet blev sammensat ved et fredsvalg,
hvor man efter orienteringsmødet opstillede en
fælles liste og derfor sparede udgift og ulejlighed
med en afstemning. Som det fremgår af foto, er
der mange gengangere. Efter supplering er 2 ud
af 8 valgte nye i rådet. Vi byder nye rådsmedlemmer og stedfortrædere velkomne til arbejdet!
Menighedsrådets arbejde falder i 2 store områder: dels at varetage de praktiske rammer for sognets daglige drift, dels at være med til at afstikke
retning og mål for aktiviteterne. I første omgang
vil det nye råd fortsætte arbejdet med samme
overordnede målsætning, som det afgåede råd
arbejdede efter. I løbet af det første halve års tid
er det planen at arbejde med en række formelle
emner, som sætter rammerne for rådets arbejde
(forretningsorden, vedtægter o.l.) I efteråret håber
vi at sætte nærmere fokus på at revurdere og nytænke visioner og målsætning.
Et emne, som har fyldt meget tidligere - og som
fortsat er en vigtig dagsorden - er arbejdet med en
omlægning af den ældste del af kirkegården. Som
beskrevet andetsteds i bladet, håber vi at kunne
orientere om den endelige plan før sommerferien.
Det er menighedsrådets opgave at sørge for

Kirkenyt
forskelligheder.
Vi husker ham
også for et imødekommende
og tillidsvækkende væsen og
vi vil også savne
hans humor og
små indslag ved julefrokosten.
Vi husker Jul med taknemmelighed og vi ærer
hans minde!
På menighedsrådets vegne
Jørn Lauridsen

gode rammer for kirkelige aktiviteter og de funktioner kirken har i forhold til sognets beboere.
Denne opgave løses i høj grad af vore medarbejdere, men en del af vore tilbud kan kun realiseres
med hjælp fra en stor gruppe frivillige. Vi ser frem
til et godt samarbejde til gavn for kirkens brugere.

Øverste række fra venstre Mariane Sloth, sognepræst,
Carsten Bitsch, næstformand, Ernst Andersen, 1. stedfortræder, Lars Eilby, personalerepræsentant, Jørn Lauridsen, formand, Tine Højlund Lorenzen, sognepræst.
Nederste række fra venstre Inger Marie Larsen, kontaktperson, Ellen Wyke, Flemming Fænø, Sonja Pilgaard
Andersen, kasserer, Jytte Jensen. Tommy Hansen, kirkeværge var fraværende, da billeder blev taget.

Menighedsrådsmøder
Frem til sommerferien holdes ordinære menighedsrådsmøder i sognehuset første tirsdag i måneden kl.17.30. Møderne er offentlige. Datoerne
er 7. marts, 4. april, 2. maj og 6. juni.
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Omlægning af den gamle
kirkegård
Indenfor de seneste år er beKirkenyt/
hovet for flere pladser til kiArrangementer
Kirkenyt
stebegravelser i Erritsø blevet
mere påtrængende, bl.a. fordi
vi ikke har så mange forskellige muligheder, som
vi gerne vil tilbyde brugerne.
Der er efterhånden en del ledige pladser på
den gamle kirkegård, men pladserne er udlagt for
mange år siden og er derfor langtfra tidssvarende
m.h.t. størrelse og adgangsforhold. For at få tilstrækkelig plads til begravelser fremover skal dybden af gravstederne forøges markant. Samtidig
skal der anlægges gangarealer, som kan bruges af
maskiner og give personalet væsentlig bedre arbejdsbetingelser. En landskabsarkitekt er derfor i
gang med at udarbejde en plan for en gennemgribende omlægning af den gamle kirkegård.
Samtidig skal kirkegårdens rammer moderniseres med det formål at opnå en mere frodig
kirkegård. Når planen er godkendt, vil vi præsentere den ved et offentligt orienteringsmøde. Dette
møde forventes afholdt
tirsdag d.16. maj kl.17.00 i Sognehuset.
Ved mødet er arkitekten til stede og orienterer om
projektet.

PÅSKE
Skærtorsdag
Skærtorsdag fejrer vi med gudstjeneste kl. 17.00,
hvorefter vi spiser sammen i Sognehuset. Der vil
være dækket bord til en festlig aften med dejlig
mad, sang og samvær.
Tilmelding til spisning er nødvendig og kan ske
på: kirketjener@erritsoe-kirke.dk eller på
tlf.: 2465 8139.
Der vil også blive lagt en liste frem i våbenhuset,
hvor man kan skrive sig på. Sidste tilmelding er
fredag den 7. april 2017. Prisen er 90 kr.

Langfredag
Der er gudstjeneste langfredag kl. 10.00. Gudstjenesten er tilrettelagt som en vekslen mellem
læsninger, salmesang og korindslag. Medvirkende: Kirkens kor, organist samt sognepræst Tine
Højlund Lorenzen.

Gør en verden til forskel
Søndag den 12. marts inviteres du med ud og
samle ind til verdens fattigste ved sogneindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp. Det tager kun
tre timer af din forårssøndag at samle ind – men
det gør en verden til forskel for mennesker, der
intet har i dag.

Vi begynder i Erritsø Sognehus kl. 10.00.
Bemærk at denne søndag begynder gudstjenesten kl. 9.00, så det er muligt at nå begge dele.
Efter gudstjenesten fordeles ruterne, og indsamlerne sendes ud med en lille snack i lommen.
Ved hjemkomsten til Sognehuset efter et par
timers indsamling byder vi på varm suppe og
brød.
Meld dig som indsamler hos sognepræst Tine
Højlund Lorenzen på tsl@km.dk eller
tlf.: 4020 3373.
Tag en ven med – eller hele din familie – og se,
hvem der samler mest ind!

Læsekreds
Onsdag den 29. marts kl. 19-21 mødes vi om
den finske forfatter Kjell Westös roman ”Luftspejling”. Romanen foregår i Helsingfors i 1938
med tilbageblik til den finske borgerkrig i 1918.
Romanens to hovedpersoner er Matilda Wiik, 36
år og ansat på kontoret hos den 40-årige advokat,
Claes Thune. En morgen møder Matilda ikke på
arbejde. Det ligner hende ikke. Claes Tune tager
derfor bekymret ud til hendes lejlighed. Derfra
springer romanen otte måneder tilbage i tid og
fortæller, hvorfor Matilda ikke møder på arbejde
den morgen i november. Bogen kan afhentes på
kirkekontoret fra den 7. marts.
Nye deltagere er hjertelig velkomne.
Yderligere information fås hos Mariane Sloth,
tlf. 4127 9232
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SOMMERFEST
Onsdag den 28. juni 2017 kl. 14.00
Denne dag holder vi vores traditionelle sommerfest for sognets ældre, efterlønnere og andre, der
har eftermiddagen til rådighed for fælles hygge.
Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste.
Efter kaffebord i Sognehuset vil der være sang og
musikalsk underholdning.

Der findes imidlertid også
en anden lykke i tilværelsen.
Og den har været mit heldige lod. Jeg har været højskolelærer og forstander på
Rude Strand i 35 år. Undervist

Arrangementer

Fællesspisning
Vi mødes 1. onsdag i måneden til spisning kl. 18
i Sognehuset. Ring for yderligere information og
tilmelding til Tommy Hansen tlf. 7594 2201 eller
Bent Schmidt tlf. 7594 0870

Eftermiddagsmøder
Tirsdag den 14. marts kl. 14.30
Korshærspræst Merete Ørskov:
”Omsorg, nærvær, respekt!”

Samtalerummet
Vi mødes en lille flok en gang om måneden til en
fælles snak om den kommende søndags prædiketekst. Vi læser den igennem sammen og taler om,
på hvilken måde den kan bidrage til nye tanker i
vores liv og fællesskab.
Torsdag den 9. marts:
Matt. 15, 21 - 28
Torsdag den 27. april:
Mattæus 3, 1 - 10
Hver gang kl. 17 - 18.
Nye deltagere er hjertelig velkomne.
Mariane Sloth

70.000 ældre elever, næsten alle over 60 år. Mange fra ”den gamle verden” hvor bøger, læsning,
fordybelse, tro, musik og kunst har været kår fra
barndommens dage, men også for hvem bogen,
fortællingen, digtet, et kunstværk først for alvor
blev en mulighed, da man var gået ud af arbejdslivet”.
Foredraget er opbygget som fortælling og personlige erindringer i en hjertelig sammenblanding.

Sommerkoncert med kirkens kor
Torsdag d. 1. juni kl. 19.00

Sogneaften
Sogneaften onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.30
i Sognehuset.
Denne aften har vi fornøjelsen af at byde velkommen til forfatter og foredragsholder Bjarne
Nielsen Brovst, der kommer og holder foredraget
”Glædens Øjeblikke”.
Bjarne Nielsen siger om sit foredrag:
”Glædens øjeblikke er titlen på dette foredrag,
som henter inspiration fra et område i det moderne menneskes liv, der ikke har stor bevågenhed
i det daglige Tværtimod. Vi farer af sted hen ad
livets landevej, helst med så høj hastighed som
muligt omgivet af så meget elektronisk støj som
muligt.

Kirkens kor byder på koncert med musik i mange
stilarter, fra klassiske danske sange og sange på
mere slap line over soloindslag til kendte rytmiske
sange.
Vi runder af med lidt godt til ganen.
Velkommen til en livsglad aften med god musik
og glade sangere.
Venlig hilsen Organisten
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Det sker for børn
Aktiviteter
Gudstjenester for børn
Onsdag den 29. marts om et lille frø, der vokser
sig stort.
Onsdag den 17. maj om fødder.
Gudstjenesterne derbegynder kl. 17.00, er tilrettelagt for børn og varer en halv times tid. Derefter
spiser vi og hygger sammen i Sognehuset. Det
hele slutter omkring kl. 18.30. NB: Ny pris! Det
koster 10 kr. for børn og 35 kr. for voksne. Det er
muligt at betale med mobilepay.

Et brag af en gudstjeneste
Minikonfirmanderne afholder et brag af en gudstjeneste lørdag den 8. april kl. 10.00. Bagefter vil
der være fernisering i Sognehuset, hvor vi vil få
lidt lækkert at spise. Alle er hjerteligt velkomne –

børn, voksne, naboer og familie. Tilmelding senest torsdag den 6. april på tsl@km.dk.

Babysalmesang
Vi glæder os meget til at byde velkommen til
et hold babysalmesang tirsdag den 25. april kl.
10.00. I en god halv time skal vi synge, danse,
blæse sæbebobler, gynge og lave fagter. Når vi
er færdige i kirken, går vi i Sognehuset, hvor vi
sammen drikker en kop kaffe og spiser et stykke
franskbrød.
Velkommen er babyer fra ca. 2 måneder og deres
mødre/fædre. Det koster ikke noget at gå til babysalmesang, men vi vil gerne vide, hvor mange
der kommer. Tilmelding senest den 23. april på
hjemmesiden eller til sognepræst Tine Højlund
Lorenzen på tsl@km.dk. Holdet kører 8 gange.
Det betyder, at sidste gang er onsdag den 13. juni.

Familieferie – et frisk pust i sommerferien

Har du og din familie ikke mulighed for at komme
på ferie, så er her måske et godt tilbud. Kirkerne
i Fredericia indbyder til en 4-dages ferie fra den
7. august til den 10. august på Houens Odde ved
Kolding. Der vil være sjove aktiviteter både inde
og ude.

Prisen for ferien er 400 kr. pr. familie, og der vil
være mulighed for at søge hjælp.
For at høre mere kontakt Tine Højlund Lorenzen på tlf. 4020 3373 eller Kirsten Vad Knudsen
på tlf. 2128 8621.
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Døbte i Erritsø kirke

Plejehjemsgudstjenester på Øster Elkjær
15. marts kl. 14.30 v/ Mariane Sloth
19. april kl. 14.30 v/ Mariane Sloth
17. maj kl. 14.30 v/ Mariane Sloth

Dåbsgudstjenester

25.09.2016	Bertram
Merrald
25.09.2016 Oskar Merrald
Information
25.09.2016	Lili Friis
Grønborg
16.10.2016 Bjørn Højberg Dahl Madsen
16.10.2016 Thea Marie Rimmer Lauritsen
23.10.2016 Victoria Katrine Hansen
23.10.2016 Malthe Niess
30.10.2016 Nicki Johansen
30.10.2016 Elisabeth Strømgaard Filtenborg
12.11.2016 Mike Bøggild Lindholm
13.11.2016 Ella Ustrup Damm Østergaard
13.11.2016 Mille My Hermund Husted
19.11.2016 Viktor Groule Nissen
20.11.2016 Elias Winkler Nørgaard
20.11.2016 Romeo Stenderup Nielsen
27.11.2016 Emma Ankerstjerne Rebling
04.12.2016 Alexander Miclovici Paulsen
18.12.2016 Anna Yde
15.01.2017 Clara Marie Kiilerich Nygaard
15.01.2017 Joshua Langemose Täkker

Begravede/bisatte i Erritsø kirke

1. april
17. juni

kl. 11.30 v/ Mariane Sloth
kl. 11.30 v/ Tine Højlund Lorentzen

Hverdagsgudstjenester
1. marts kl. 17.00 v/ Kirkens Lillekor
5. april kl. 17.00	Aflyst. Vi henviser til Skærtorsdags- gudstjeneste og
fællesspisning.
3. maj kl. 17.00 v/ Tommy Hansen
7. juni kl. 17.00 v/ Tine Højlund Lorentzen

28.09.2016
30.09.2016
04.10.2016
07.10.2016
14.10.2016
26.10.2016
10.11.2016
11.11.2016
08.12.2016
10.12.2016
17.12.2016
21.12.2016
29.12.2016
04.01.2017
06.01.2017
07.01.2017
14.01.2017
11.01.2017
17.01.2017
20.01.2017

Bjarne Würtz Kjærgaard
Tonni Ib Hansen
Kirsten Strand
Ejner Jørgen Jørgensen
Stig Pedersen
Jørgen Børge Nielsen
Birtha Bach Olesen
Vagn Daubjerg Jensen
Birgitte Kruse Holt
Lars Lorentsen
Kristian Jul Bech Madsen
Poula Jegsen Jensen
Gerda le Fevre Pedersen
Anna Marie Gamtofte
Eja Torkildur Paulsen
Else Johanne Thygesen Hansen
Ingolf Ebert
Emmy Jensen
Flemming Christiansen
Børge Rasmus Nielsen
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Konfirmationer

Konfirmation
Lørdag den 6. maj 2017
kl. 9.30
Linnea Bødskov Christiansen
Niclas Hein Hejslet
Cecilie Gjeding Pjengaard
Mia Myrup Trap
Julie Nybo Thomassen
Megan Jennifer Vinther
Alexander Husballe Andersen
Lasse Nelson Damsgaard
Stine Mei Gosmand
Stine Hansen
Mikkel Tranberg
Julie Bitz Witt
Camilla Bitz Witt
Villemo Tønning Høj Kristensen
Oliver Klaus Pedersen
Mathilde Høj Eskesen
Jakob Holberg Olsen

kl. 11.30
Jonas Elmegaard Krause
Astrid Berndt Larsen
Mette Amina Seck Lauridsen
Laura Stegmann Lehmann
Mads Skov Lütken
Ida Winterberg Lykkegaard
Laura Køhler Prahl
Anne Mejer Rønnebech
Amalie Mærsk Skouboe
Rasmus Christian Søgaard
Riekelmi Vieira Benevides
Josefine Hansen
Simone Horskier Juhler Lauridsen
Caroline Bernhardt Rasmussen
Mathilde Skjoldbjerg Sørensen
Josefine Grön Zederkof
Mikkel Nielsen
Thor Weiler

i
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Erritsø Kirke
Konfirmation
Lørdag den 13. maj
kl. 9.30
Lukas Cassøe Fig
Amalie Lysholm Thomsen
Malthe Niess
Rasmus Breinholdt Andersen
Sarah Carøe Christoffersen
Amina Lehmann Nichum
Alexandra Ejenavi Alrøe Okotie
Oliver Grensteen Jensen
Freja Tousgaard Andersen
Magnus Holm Hansen
Nicole Sjøgren
Frederik Walenty Pedersen
Anna-Maj Kring Nikolajsen
Malte Lyck Falk

kl. 11.30
Isabella Rønnow Ankerstjerne
Magnus Arne Asmussen
Mathias Rahbech Holst
Josephine Stræggaard Jørgensen
Zenia Klyhn
Nicklas Sølbeck Sø
Sofie Amalie Fairfaks Christensen
Jacob Eis Dela
Nicki Johansen
Anne-Sofie Skou Larsen
Louise Julie Føns Pedersen
Mikael Schouborg Savas
Annesofie Lind Wiberg
Victor Friis
Noah Nymann Heiden
Rebekka Kajgaard Smolarz

Søndag den 28. maj
Konfirmation ved andre kirker

kl. 10.00

Maya Nyegaard 7. maj Taulov Kirke
Cecilie Lander Rasmussen 12. maj Herslev Kirke
Daniel Raben Sørensen 30. april Michaelis Kirke
Andreas Raben Sørensen 30. april Michaelis Kirke
Kasper Halling 30. april Michaelis Kirke

Johannes Marius Sørensen
Emily Nygaard Jensen
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Kunstudstilling
Information

Indre Mission i Erritsø

Marts 2017
2. Møde v/bibelskolelærer Peder Kølle, Vejle.
8. Cafe kl. 10.00-11.30.
9. Bibelkredsene samles i hjemmene.
16	Møde v/cand.theol Ingolf Henoch Pedersen.
Bibelinspiration i Bibellæsningen.
23.	Møde v/generalsekretær i BDM, Jens Peter
Rejkjær.
30.	”Sangene synger i os” Salmedigteren og
sognepræst Holger Lissner fortæller om sine
salmer.

APRIL 2017
6.	Korshærsfest v/Jens Lundsgård Kirkens Korshær Vejle.
19. Cafe kl. 10.00-11.30.
20. Bibelkredsene samles i hjemmene.
27.	Møde v/Landssekretær Nils Andersen Menighedsfakultetet.

MAJ 2017
4.	Møde v/sognepræst Holger Haldrup,
Kolding.
17. Cafe kl. 10.00-11.30.

JUNI 2017
1.	Møde v/generalsekretær i Sømandsmissionen, Nicolai Wibe.
8.	Møde v/kirke.og kulturmedarbejder
Oline Kobbersmed, Fredericia.
9. og 10. Årsmøde i Skjern.
14. Cafe kl. 10.00-11.30.
15. Bibelkredsene samles i hjemmene.

JULI 2017
20	Midtvejstræf hos Karen og Tove
i sommerhuset ”Vigen 10, 5580”
Afgang i biler fra missionshuset kl.
18.30. Hjemkomst ca. 22.00.

Hanne Vennevold
Fernisering søndag den 5. marts
efter gudstjenesten.
Hanne Vennevold udstiller ikoner marts og april
i Sognehuset. Hanne Vennevold fortæller om sit
ikonmaleri, at det spændende ved at male ikoner
er, at man maler historie. Sætter penslen på
biblens ord. Dette gør, at man som kunstner er
bundet og ikke har frie hænder, da der er mange
symboler og mange historier i ikonerne.
Man skal male personerne, så de kan genkendes.
Der bliver malet på den gamle måde, dvs. på
træplader med en maling, der er blandet af æg,
vodka, lidt vand og pigmentfarver.
Guldbelægningen er af 23,75 karat bladguld.
Kunstneren er til stede ved ferniseringen og vil her
uddybe sit arbejde med ikonmaleri.
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er
Margith Engholm
Fernisering fredag den 12. maj
efter gudstjenesten
Kunstneren Margith Engholm, der
udstiller i Sognehuset sommeren
2017, udtaler: At male er en dejlig
leg med farver. Mit billedsprog
spænder fra det abstrakte til den
nonfigurative natur. Jeg elsker at
eksperimentere med former og
farver.
Jeg har de seneste år deltaget i
forskellige kurser rundt om i landet,
hvor jeg har lært en del forskellige
teknikker, som jeg også bruger som
inspiration.
Jeg arbejder fortrinsvis med tekstilbilleder, akrylmaling og collager,
hvor min fantasi er den primære
kilde til inspiration.

Udstillinger
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Sogneudflugt
Aktiviteter

Den 31. maj 2017
Erritsø Kirkes årlige udflugt går i år til Esbjerg. Vi
skal synge morgensang og drikke formiddagskaffe
i Sædden Kirke. Sædden Kirke er opført i 1978,
tegnet af Inger og Johs. Exner. Derefter kører vi
ind til Esbjerg, hvor vi skal se og høre om Esbjerg
Evangeliet.
Esbjerg Evangeliet er et 40 m langt vægmaleri
lavet af kunstneren Erik Hagens. Maleriet er blevet
til 2003 – 2005, hvor kunstneren fik til opgave at
udsmykke ”rundetårn” på CVU i Esbjerg. Esbjerg
Evangeliet kom maleriet til at hedde, for det består
af fortolkninger af Bibelen, hovedsageligt evangelierne. Situationerne på billederne er lavet over
160 skriftsteder, der er valgt ud fra to kriterier.
For det første skulle de være nogle Erik Hagens
huskede fra sin skoletid. For det andet skulle de
være historier, der stadigvæk var levende for ham.
Vi har booket et lokale, så vi kan sidde ned og
få fortalt om maleriet. Derefter er der naturligvis
mulighed for at nærstudere det.
Efter dette besøg spiser vi frokost på Dronning
Louise. Hotellet ligger lige midt i Esbjerg, så efter

spisningen er der rig mulighed for at gå en tur i
Esbjerg centrum. Her kan man bl.a. se Heerups
Have. Heerups Have ved torvet i Esbjerg indeholder en samling af Henry Heerups skulpturer.
Esbjerg er Danmarks 5. største by med 72.000
indbyggere. En by der altid har været tæt knyttet
til havet. I mange år blev der landet mange fisk
her. I dag er fiskeriet rykket nordpå, men til gengæld er der en stor Offshore industri her.
Lidt uden for Esbjerg ved Sædding Strand står
vartegnet ”Mennesket ved Havet” eller i daglig
tale ofte kaldet ”De 4 hvide mænd”, som er en 9
meter høj skulptur udført af maleren og grafikeren
Svend Wiig Hansen. Vi ser det på vejen.
Udflugten slutter med eftermiddagskaffe på
Hjerting Badehotel, der ligger smukt på Strandpromenaden.
Vi kører fra Erritsø Kirke kl. 8.30
Prisen er kr. 200, der betales i bussen.
Hjemkomst forventes ca. kl. 18.00
Tilmelding senest den 23. maj 2017 til
Inger Marie Larsen tlf. 2872 1699
ingermarieyde@gmail.com

Feriedage i JJ AA NN UU AA RR
Løgumkloster?
13.-6. juni 2017
Sønderjyllandstur med ophold på Løgumkloster
Refugium
Traditionen tro tilbyder Løgumkloster Refugium
også i sommeren 2017 nogle spændende og afslappende feriedage med foredrag, fællessang,
udflugt og hyggeligt samvær. Turen tilrettelægges
af refugiet i samarbejde med lokale turledere.
Programmet fremlægges i kirken og sognegården i løbet af foråret.
Pris og indhold vil fremgå af programmet, hvor
det også oplyses, hvordan du tilmelder dig.
I prisen er inkluderet bustransport fra Middelfart
banegård, Erritsø kirke, Fredericia banegård ved
Jernbanegade og Taulov kirke. Turlederne følger
med i bussen på både ud- og hjemtur.
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Har du lyst til at høre nærmere om turen, så ring
venligst til én af de lokale turledere:
Lisbeth Bro, Skærbæk, tlf. 2929 4101
Astrid Rahbek, Taulov, tlf. 7556 3463 / 2976 1504
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Aktiviteter
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Sognekalender

Sognekalender
Marts
Onsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

01.
01.
05.
07.
09.
12.
14.
22.
29.
29.

kl. 17.00
kl. 18.00
kl. ca. 11.00
kl. 17.30
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 14.30
kl. 19.30
kl. 17.00
kl. 19.00

Hverdagsgudstjeneste
Fællesspisning
Fernisering
Menighedsrådsmøde
Samtalerummet
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Eftermiddagsmøde
Sogneaften
Gudstjeneste for børn
Læsekreds

Kirken
Sognehuset
Sognehuset
Sognehuset
Sognehuset
Sognehuset
Sognehuset
Sognehuset
Kirken/Sognehuset
Sogneuset

April
Lørdag
Tirsdag
Onsdag

01. kl. 11.30
Dåbsgudstjeneste
04. kl. 17.30
Menighedsrådsmøde
05. kl. 17.00	Hverdagsgudstjeneste aflyst vi henviser til
Skærtorsdagsgudstjeneste og fællesspisning
08. kl. 10.00
Gudstjeneste med minikonfirmander
13. kl. 18.00
Skærtorsdagsspisning
25. kl. 10.00
Babysalmesang
27. kl. 17.00
Samtalerummet

Kirken
Sognehuset

Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Tirsdag

02.
02.
03.
03.
09.
12.
16.
16.

Kirken/Sognehuset
Sognehuset
Kirken
Sognehuset
Kirken/Sognehuset
Sognehuset
Kirken/Sognehuset

Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

17.
23.
30.
31.

kl. 10.00
Babysalmesang
kl. 17.30
Menighedsrådsmøde
kl. 17.00
Hverdagsgudstjeneste
kl. 18.00
Fællesspisning
kl. 10.00
Babysalmesang
kl. ca. 11.00 Fernisering
kl. 10.00
Babysalmesang
kl. 17.00	Orienteringsmøde
om omlægning af den gamle kirkegård
kl. 17.00
Gudstjeneste for børn
kl. 10.00
Babysalmesang
kl. 10.00
Babysalmesang
kl. 8.30
Sogneudflugt

01.
06.
06.
07.
07.
13.
17.
28.

kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 17.30
kl. 17.00
kl. 18.00
kl. 10.00
kl. 11.30
kl. 14.00

Lørdag
Torsdag
Tirsdag
Torsdag

Kirken/Sognehuset
Sognehuset
Kirken/Sognehuset
Sognehuset

Maj

Sognehuset
Kirken/Sognehuset
Kirken/Sognehuset
Kirken/Sognehuset

Juni
Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Tirsdag
Lørdag
Onsdag

Sommerkoncert
Babysalmesang
Menighedsrådsmøde
Hverdagsgudstjeneste
Fællesspisning
Babysalmesang
Dåbsgudstjeneste
Sommerfest

Kirken
Kirken/Sognehuset
Sognehuset
Kirken
Sognehuset
Kirken/Sognehuset
Kirken
Kirken/Sognehuset
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Erritsø Kirke

Kirketaxa

Bytoften 2. www.erritsoe-kirke.dk

Til alle gudstjenester og møder i kirken og sognehuset kan
kirketaxa benyttes.
Ring på tlf. 7550 3411 og oplys, at det drejer sig om kirketaxa.

Kirkekontor:
Bytoften 4. Tlf. 7594 3885
Sekretær: Helga Uldall. hu@km.dk

Åbningstider Kirkekontoret:
Mandag lukket
Tirsdag og fredag er der telefontid fra kl. 10-13
Onsdag er kontoret åbent fra kl. 13-16
Torsdag er kontoret åbent fra kl. 10-16

Sognepræster:

Kirkebladets redaktion
Inger Marie Larsen, ansvarshavende
Ellen Wyke, Jytte Jensen og Ulla Kruse.

Mariane Sloth. Erritsø Præstegård, Bytoften 6
Tlf. 7594 2085 Mobil 4127 9232. mksl@km.dk
Træffes alle hverdage, undt. mandag
mellem kl. 12 og 13, eller efter aftale
Tine Højlund Lorenzen. Kontor: Sognehuset,
Bytoften 4. Tlf: 4020 3373. tsl@km.dk.
Træffes efter aftale, undt. mandag

HUSK

Organist:

Parkering

Birgitte Krogsgaard Madsen. Tlf. 3069 0887
organist@erritsoe-kirke.dk

Kirketjenere:
Lars Eilby. Tlf. 2465 8139
Linda Larsen. Tlf. 6166 9800
kirketjener@erritsoe-kirke.dk

Menighedsrådsformand:
Jørn Lauridsen
Dalagervej 15, 7000 Fredericia
tlf. 2241 5632. birjoe@profibermail.dk

Kirkeværge:
Tommy Hansen. Tlf. 7594 2201

Begravelse /bisættelse:
Mariane Sloth, Tlf. 7594 2085, mksl@km.dk
Tine Højlund Lorenzen, tlf: 4020 3373, tsl@km.dk

Erritsø Sogns Kirkegårdskontor
Bytoften 2. Tlf. 7594 1040
Telefontid: Formiddage 9.00-9.30,
tirsdag og torsdag eftermiddag 14.30-15.00
Kirkegårdsleder: Lene Petersen
kirkegaard@erritsoe-kirke.dk

Attester, navneændring, dåb og vielse:
Kirkernes Hus. Christiansvej 6, 7000 Fredericia
Tlf. 7620 3939. gih@km.dk eller mans@km.dk

Information

Stof til næste kirkeblad afleveres senest 20. maj
2017 til ellen.wyke@mail.dk.

Udebliver kirkebladet, ret henvendelse til kirkekontoret, så vi kan få fejlen rettet. Kirkebladet
ligger desuden i kirken og på kirkekontoret.
Af hensyn til naboerne bedes man undlade parkering på gaden. Der er parkeringsplads foran kirken,
lige nord for Sognehuset og ved spejderhuset.

Et godt tilbud til fritiden
KFUM-spejderne:
Peder Griib Gruppe, Erritsø
Gruppeleder: Birthe Bøgh
Smedegårdsvej 8. Tlf. 7594 5225
birthe@peder-griib.dk www.peder-griib.dk

Danske Sømands- og Udlandskirker
Aase Broch Møller.
Tlf. 2093 0104

Indre Mission i Erritsø
Formand: Per Søgaard. Tlf. 4016 5529
kontakt@persoegaard.dk
Erritsø Missionshus, Erritsø Bygade 87.

Erritsø Y´s Men´s Club
Præsident: Ellen Wyke
Hvidkjærsvej 12, Tlf. 7594 2716
ellen.wyke@mail.dk

Legestuen Mariehønen
Tirsdag og torsdag 8.30 - 12.00, Erritsø Bygade 87.
Om sommeren i Merrys have, Rudolf Steiners
Allé 50.
Merry Maagaard: Tlf. 2083 3368

Gudstjenester
Marts

5.
12.
19.
26.

1.søndag i fasten
2. søndag i fasten
3. søndag i fasten
Midfaste

kl. 10.00
kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 10.00

Mattæus kapitel 4 vers 1-11
Mattæus kapitel 15 vers 21-28
Lukas kapitel 11 vers 14-28
Johannes kapitel 6 vers 1-15

Mariane Sloth
Mariane Sloth
Mariane Sloth
Tine Højlund Lorenzen

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
17.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Lukas kapitel 1 vers 26-38
Mattæus kapitel 21 vers 1-9
Mattæus kapitel 26 vers 17-30
Liturgisk gudstjeneste
Markus kapitel 16 vers 1-8
Lukas kapitel 24 vers 13-35
Johannes kapitel 20 vers 19-31
Johannes kapitel 10 vers 11-16

Mariane Sloth
Mariane Sloth
Tine Højlund Lorentzen
Tine Højlund Lorentzen
Mariane Sloth
Mariane Sloth
Mariane Sloth
Tine Højlund Lorentzen

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

Johannes kapitel 16 vers 16-22
Mattæus kapitel 3 vers 1-10
Johannes kapitel 16 vers 5-15
Johannes kapitel 16 vers 23b-28
Markus kapitel 16 vers 14-20
Konfirmation

Mariane Sloth
Mariane Sloth
Tine Højlund Lorenzen
Mariane Sloth
Mariane Sloth
Tine Højlund Lorenzen

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.00
10.30
10.00
10.00
10.00

Johannes kapitel 14 vers 22-31
Fællesgudstjeneste i Kastellet
Johannes kapitel 3 vers 1-15
Lukas kapitel 16 vers 19-31
Lukas kapitel 14 vers 16-24

April
2.
9.
13.
14.
16.
17.
23.
30.

Maria Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. søndag efter påske
2. søndag efter påske

Maj
7.
12.
14.
21.
25.
28.

3. søndag efter påske
Bededag
4. søndag efter påske
5. søndag efter påske
Kr. Himmelfart
6. søndag efter påske

Juni
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis
1. søndag efter Trinitatis
2. søndag efter Trinitatis

Mariane Sloth
Mariane Sloth
Tine Højlund Lorenzen
Mariane Sloth

allegoriet.dk 12748

4.
5.
11.
18.
25.

