ENGUM SOGNS

KIRKEBLAD

KONFIRMANDER 2020
Her er årets konfirmander sammen med sognepræst Inge Pilegaard i forbindelse med sidste
undervisning få dage før konfirmation søndag den 7. juni.
Tekst og foto: G.S.
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KONFIRMATIONSDAGEN SØNDAG 7. JUNI 2020
I ENGUM VIL BLIVE HUSKET LÆNGE…
Som så meget andet blev den planlagte konfirmation i
Engum kirke den 8. maj aflyst pga. nedlukning af landets
kirker som følge af Corona virus.
Med en gradvis lempelse af Corona-påbud blev det
muligt at flytte den udsatte konfirmation til søndag den
7. juni. Ikke som en sædvanlig konfirmation i Engum,
men med en opdeling af de 20 konfirmander i 3 hold til
henholdsvis kl. 9.00, kl. 10.00 og kl. 11.00 – naturligvis
med afstand i kirken og dermed også et begrænset
antal familiemedlemmer.

For at få det bedst mulige ud af de givne betingelser, blev
der opstillet et telt i haven ved konfirmandlokalet, hvorfra øvrige familiemedlemmer kunne overvære konfirmationsgudstjenesten via TV-transmission fra kirken.
Så alt i alt en speciel dag - også for sognepræst Inge
Pilegaard og kirkens ansatte, der måtte samme forløb
igennem 3 gange.
Tekst og foto Gunnar Skibsholt

SIDSTE NYT FRA ENGUM MENIGHEDSRÅD
Sognepræst Inge Pilegaard er bevilget 3 måneders
studieorlov fra 1. oktober 2020 med vikardækning af vores anden sognepræst Michael Berghof.
Vejle Provsti har den 22. juni informeret menighedsrådet om, at sognepræst Inge Pilegaard er

blevet anmodet om at varetage flere opgaver
på Sct. Maria Hospice og i Det Palliative Team i
Vejle, hvorfor Inge Pilegaard fratræder sin stilling
som sognepræst i Engum pr. 1. januar 2021.

ENGUM MENIGHEDSRÅD OPLYSER:

Informationsmøde
Onsdag den 19. august kl. 19.00

Mødet er planlagt til afholdelse i kirken
- men ﬂyttes evt. til Engumhus eller skolen - alt efter Corona regler.
Følg nærmere annoncering i begyndelsen af august.

Om arbejdet i menighedsrådet, om nyvalg til menighedsrådet
- kom, lyt og deltag i debatten…
Menighedsrådet er interesseret i dine meninger og ønsker…
Dagsorden for mødet:
I henhold til Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd af 1. januar 2020
afholdes der orienteringsmøde med følgende dagsorden:
1. Velkomst ved menighedsrådet
2. Valg af dirigent
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode
og orientering om det kommende menighedsråds opgaver
4. Visioner, ønsker og idèer til det kommende menighedsråd.
Oplæg ved menighedsrådet og debat
5. Redegørelse for seneste års regnskab samt det kommende års budget
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling,
og orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet
8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille
som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september 2020

ADRESSER

GUDSTJENESTER OG MØDER

Sognepræster
Inge Pilegaard Thomsen
Tlf. 3031 5960
ipt@km.dk

OBS FOR AFLYSNINGER, SE HJEMMESIDE OG DAGSPRESSE

Michael Berghof
Tlf. 9117 4060
mibe@km.dk

Søndag den 12. juli kl. 10.00 Michael Berghof.

Graver/kirketjener
Tina Clemmensen
Johannes Gregersen
Tlf. 4249 5329
Kirkeværge
Arne Mølgaard
Østervang 22,
Assendrup,
Tlf. 2045 2658
Organistvikar
Jacob Becker-Christensen
Kontaktperson
Tove Mathiassen
Tlf. 4062 7784
Leder af børnekor
Anne Louise Krogh
Tlf. 2077 9982
alk@annelouisekrogh.dk

KIRKEBIL
Hvis man ønsker at benytte
kirkebilen i forbindelse med
gudstjeneste, skal man ringe til Vejle Taxa, tlf. 7020
1222. Turen er gratis.
Kirkebladet ligger også
på www.engumkirke.dk
Kirkebladet udgives af
Engum menighedsråd.
Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

JULI
Søndag den 05. juli kl. 10.00 Inge Pilegaard.
Søndag den 19. juli kl. 10.00 Michael Berghof.
Søndag den 26. juli Ingen gudstjeneste pga. ferie.
AUGUST
Søndag den 02. august kl. 10.00 Inge Pilegaard, kirkekaffe.
Søndag den 09. august kl. 10.00 Inge Pilegaard, kirkekaffe.
Søndag den 16. august kl. 10.00 Michael Berghof, kirkekaffe.
Onsdag den 19. august kl. 19.00
Engum kirke: Menighedsrådet holder orienteringsmøde.
Om arbejdet i menighedsrådet.
Om valg til menighedsrådet.
OBS for evt.flytning til Engumhus / Engum skole. Følg annoncering.
Søndag den 23. august kl. 10.00
Friluftsgudstjeneste ved Engum Sø. Inge Pilegaard.
Kirkekaffe i konfirmandlokalet med orientering om byggeri af det nye sognehus.
Søndag den 30. august kl. 10.00 Michael Berghof, kirkekaffe.
SEPTEMBER
Søndag den 06. september kl. 10.00 Inge Pilegaard, kirkekaffe.
Søndag den 13. september kl. 10.00
Høst- og familiegudstjeneste. Inge Pilegaard.
Anne Louise Krogh og korene medvirker.
Pandekager i præstegården.
Tirsdag den 15. september kl. 19.00
Valg til nyt menighedsråd.
Gymnastiksalen på skolen / eller? Følg annoncering.
Torsdag den 17. september kl. 19.00
Kim Larsen gudstjeneste i kirken. Koncert med band, solo- og fællessang.
Der bydes på forfriskning i pausen i kirken.
Søndag den 20. september kl. 10.00 Michael Berghof, kirkekaffe.
Søndag den 27. september kl. 10.00 Michael Berghof, kirkekaffe.

Program for Indre Mission ligger i våbenhuset.

