Det sker i
Engum Kirke
2019-2020

- kirken i midten
Aktiviteter, musik og sang
i kirken og præstegård

Ordskaber
Da der i foråret var konfirmation i Engum kirke,
blev Per Krøis Kjærsgaards sang Ordskaber sunget
for konfirmanderne.
Med et ord skabte Gud verden, lyset og mennesket. Med ord skaber vi hinanden. Virkeliggør den
anden.Vi gør hinanden til dem, vi er. Et liv uden de
andre, er ikke et liv. »Tænk at møde dig, for du opskriver mig«, hedder det i sangen. Selv lys og mørke
kan vi skabe. I hvert fald i sind og øjne. Med et enkelt ord kan vi gøre fortræd eller skabe jublende
glæde.Vi kan opskrive eller nedskrive. Nogle gange
vælger vi bevidst at gøre den anden mindre. Andre
gange går der bare sjusk og hverdag i sproget.
Derfor har vi bygget vores kirker for at have et
sted at gå hen og få fyldt på af ord, der altid opskriver os og de andre. Ja, man kan sige, at kirken
er stedet for de store ord. Levende ord, som det
hedder med kirkens sprog. Ord, vi kan vokse af.
Ord, der gør større. Ord, der giver lys, glæde, trøst
og håb. På de store festdage, på hverdagene og på
de tungeste dage. Her er plads og ord til alle livssituationer.
Guds ord til os kom først og er størst. Ordet om,
at vi er elsket og skabte. Alle dage. Også på de
dage, hvor nogle andre siger noget andet. Også på
de dage, hvor det er det forkerte, der kommer ud
af munden. Og det Guds ord er vi så skabte til at
virkeliggøre i hinandens liv, så godt som det overhovedet er muligt.
I den kommende sæson vil vi på forskellig vis sætte
fokus på Ordet og på det, der gør større - formidlet gennem gudstjeneste, foredrag, musik og fortællinger. Igen i efteråret vil vi til børnegudstjenesterne møde et par af Astrid Lindgrens figurer, der som altid har en særlig evne til at få de
små til at vokse. Vi vil til sogneaftenerne sammen
med Henning Thomsen blive ledt igennem Det
Nye Testamentes røde tråd, som netop er formidling af Ordet.Vi får besøg af en af landets dygtigste
rytmiske organister, Villy Egmose, der i den grad
har formået at gøre de skrevne ord sprællevende.
Dette er blot nogle af arrangementerne for børn
og vokse. Folderen indeholder det hele. Så læs endelig videre.
Velkommen i Engum Kirke og
god fornøjelse som ordskaber.

Med venlig hilsen og på gensyn
Sognepræst Michael Berghof,
sognepræst (KBF) Inge Pilegaard og
Engum menighedsråd.
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Familie
gudstjenester
Søndag d. 15. september kl. 10.00:
Familiegudstjeneste med børnekor og
efterfølgende pandekager i præstegården.

Søndag d. 23. februar kl. 10.00:
Fastelavnsgudstjeneste. Kom gerne udklædt.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning og
fastelavnsboller i præstegården.
Palmesøndag d. 5. april kl. 10.00:
Familiegudstjeneste. Afslutning med minikonfirmanderne.
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Mest for børn
Børnegudstjenester:

En stjernestund for børnefamilier.
Vi mødes i kirken til fortælling og sang. Når vi har
været i kirken i en halv times tid, er der aftensmad
og leg eller aktivitet i konfirmandlokalet.
Da man ikke sådan lige bliver færdig med Astrid
Lindgren, fortsætter vi med to gudstjenester i efteråret, hvor vi igen skal møde Emil fra Lønneberg
og Pippi Langstrømpe, og høre hvordan de får den
anden til at vokse.V. Inge Pilegaard
I foråret vil børnegudstjenesterne med Michael
Berghof have et andet tema.
Arrangementet varer fra kl. 17.00 – ca. 18.30.
Anne Louise Krogh spiller og spirekor/ børnekor
eller minikonfirmander medvirker.
Vi mødes følgende dage: torsdag d. 10.
okt., onsdag d. 27. nov., onsdag d. 5. feb.
og onsdag d. 25. marts.

Astrid Lindgren og Pippi
Torsdag den 10. okt. kl. 17
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...og

for
børnefamilier

Onsdag den 27. nov. kl. 17

Onsdag den 5. feb. kl. 17

Onsdag den 25. mar. kl. 17
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Mini
konfirmander
Er et tilbud til børn i 3. klasse. Med sang og musik,
leg og fortælling gøres børnene fortrolige med
det grundlæggende i kristendommen (jul, påske,
pinse). Undervisningen foregår i konfirmandlokalet / kirken 8 torsdage fra kl. 13.45 – 15.15 frem
til påske, hvor børnene afsluttende deltager i familiegudstjenesten Palmesøndag. Der sendes indbydelse ud til alle i 3. klasse.Yderligere oplysninger
fås ved henvendelse til Anne Louise Krogh tlf.:
20 77 99 82. Mail: alk@annelouisekrogh.dk
Opstart uge 8 2020 (20/2)
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Konfirmander
7. klasse deltager i konfirmandweekend
d. 7-8. marts 2020. Vi sætter i den weekend
fokus på kirkens sociale ansvar ude og hjemme.
Besøger lørdag Varmestuen i Fredericia, overnatter i Engum kirke og samler søndag ind til Folkekirkens Nødhjælp. Torsdag d. 12. marts kl.
19 i kirken med forældre: Musik aften med
organist og jazzmusiker Villy Egmose. Onsdage
d. 22., 29. april, samt 6. maj fra kl.
15.30-17 som forberedelse til selve konfirmationen St. Bededag d. 8. maj 2020.
6. klasse påbegynder deres konfirmationsforberedelse onsdag d. 8. januar 2020. Undervisningen ligger fra kl. 8-9.30. 15 gange i alt frem
til og med 29. april. Søndag d. 12. januar inviteres børn og forældre i 6. klasse til gudstjeneste
med efterfølgende kort møde om forløbet. Der
udsendes yderligere information. Konfirmationen
finder sted St. Bededag d. 30. april kl. 10
2021.
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Hvor henvender man sig?
Fødsler og faderskab

Fødslen anmeldes automatisk til bopælssognet af en jordemoder.
I de tilfælde, hvor der ikke har medvirket en jordemoder, skal forældrene selv anmelde fødslen senest 14 dage efter. Hvis forældrene
er gift, registreres faderskabet automatisk. Ugifte forældre kan registrere faderskabet ved at udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på www.borger.dk.

Navngivning og dåb

Barnet skal navngives inden det fylder ½ år. Navngivningen kan ske
i forbindelse med dåb. Præsten kontaktes, når der ønskes dåb og
man mødes og taler om dåbshandlingen og om dåben.Ved dåb skal
der være 2-5 faddere.
At blive forældre fylder enhver med glæde og bekymring. Hvordan
vil det komme til at gå vores barn? Og vil vi magte vores opgave
som forældre? I dåben får vi forkyndt, at vi ikke står alene med
det ansvar, men at Gud er med vores barn alle dage og at det er
omsluttet af hans grænseløse kærlighed. Navngivningen kan også
ske ved digital ansøgning på www.borger.dk

Konfirmation

For at blive konfirmeret er det en forudsætning, at barnet er døbt med
den kristne dåb. Er barnet ikke døbt, kan det modtage dåb inden konfirmationen. Børnene modtager konfirmationsundervisning, der har til
hensigt at skabe en fortrolighed med den kristne tradition og med det
kristne liv i praksis. Ud over undervisningen deltages regelmæssigt i
gudstjenesterne.
6. klasse påbegynder deres konfirmationsforberedelse onsdag d. 8.
januar 2020. Undervisningen ligger fra kl. 8 - 9.30. 15 gange i alt frem
til og med d. 29. april. Søndag d. 12. januar 2020 inviteres børn og forældre i 6. klasse til gudstjeneste med et efterfølgende kort møde om
forløbet. Konfirmationen finder sted St. Bededag den 30. april 2021 kl.
10.00.
7. klasse deltager i konfirmandweekend d. 7.-8. marts. 2020. Vi sætter i den weekend fokus på kirkens sociale ansvar ude og hjemme.
Besøger lørdag Varmestuen i Fredericia - sover i kirken i Engum - og
samler søndag ind til Folkekirkens Nødhjælp. Konfirmationen finder
sted St. Bededag d. 8. maj 2020.

Vielse/Velsignelse

Parret kontakter præsten for at aftale tidspunkt for vielsen, samt
forudgående samtale. Inden vielsen skal der digitalt laves en prøvelsesattest på www.borger.dk. Den afleveres til præsten og kan
tidligst laves 4 måneder før vielsen.
Vielse er oprindelig det samme ord som velsignelse. Derfor er velsignelsen det vigtigste ved et kirkebryllup. Vi sendes ud i verden
som ægtefolk med Guds velsignelse i ryggen. Gud lover at være
med os i vores ægteskab.Vi gives styrke til at dele det liv sammen,
der ligger foran os.

Navneændring

Navneændring skal ske ved digital anmeldelse på www.borger.dk. Der
er et gebyr på 500 kr. Navneændring ved bryllup er gratis, hvis der ansøges senest 3 måneder efter bryllupsdagen.

Dødsfald og bisættelse/begravelse

Ved ønske om bisættelse eller begravelse henvender man sig til
præsten eller til en bedemand. Dødsanmeldelsen foregår digitalt
via bedemanden, og der aftales nærmere med præsten om den
kirkelige handling.
Ved bisættelse og begravelse forkyndes med påskens evangelium
det levende håb, der gælder for alle mennesker, om Jesu Kristi opstandelse fra de døde.Vi skænkes troen på, at de døde er hos Gud.
Og vi låner trøsterige ord at vederkvæges med midt i vores sorg.

Samtale med præsten

Præsterne står til rådighed for samtale og besøg uanset emne og
årsag. Man er altid velkommen til at kontakte os. Præsten har tavshedspligt. Vi kommer gerne, men har brug for hjælp til at vide,
hvem der ønsker / trænger til besøg. Så sig endelig til.
Kontakt: Se kontaktinfo på bagside af folderen

Attester, navneændringer m.v.

Man henvender sig til kordegnekontoret i Bredballe, Kirkebakken
46. Kontorets tlf. nr. og åbningstid: tlf. 75 81 40 92.
Mandag - fredag kl. 9.30 - 13.00 og torsdag tillige 15.30 - 18.00.
Administrationens chef: Lene Winter Beck, mail: lwb@km.dk
Kordegn:Vibeke Sejr, mail: vst@km.dk

Kalender
2019/2020
Juli:

Søndag d. 7.
Ingen gudstjeneste.

Søndag d.14. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag d. 21.
Ingen gudstjeneste.

Søndag d. 28. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

August:

Søndag d. 4. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.
Søndag d. 11. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag d. 18. kl. 10.00
Friluftsgudstjeneste: Michael Berghof.
Ved udsigtspunkt v. P-plads på Skovhavevej, Ulbækhus.
Efterfølgende serveres boller og kaffe i det fri.
Søndag d. 25. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

September:

Søndag d. 1. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.
Søndag d. 8. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Søndag d. 15. kl. 10.00
Høst-familiegudstjeneste: Inge Pilegaard.
Anne Louise Krogh og korene medvirker.
Efterfølgende er der pandekager ved konfirmandlokalet.
Søndag d. 22. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag d. 29. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Oktober:

Søndag d. 6 kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Torsdag d. 10. kl. 17.00
Børnegudstjeneste og spisning v. Inge Pilegaard.
Om Emil fra Lønneberg. »Du og jeg, Emil og Alfred«.
Søndag d. 13. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.
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Søndag d. 20. kl.10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Torsdag d. 24. kl. 19.30
Sogneaften v. Henning Thomsen. »Gud og menneskene«.
Søndag d. 27. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

November:

Søndag d. 3. kl. 16.00
Allehelgens gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag d. 10. kl. 10.00
Gudstjeneste:Vikar præst.

Søndag d. 17. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag d. 24. kl. 19.00
Gospelgudstjeneste: Michael Berghof.

Onsdag d. 27. kl. 17.00
Børnegudstjeneste og spisning v. Inge Pilegaard
Om Pippi Langstrømpe. Pippi plyndrer juletræet.

Torsdag d. 28. kl. 19.30
Sogneaften v. Henning Thomsen.
»Fra underet til det forunderlige.«

December:

1. søndag i advent d. 1. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.
2. søndag i advent d. 8. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.
Søndag d. 8. kl. 16.00
Julekoncert m. korene v. Inge Pilegaard.

3. søndag i advent d. 15. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Fredag d. 20. kl. 8.30
Julegudstjeneste for Engumhus v. Michael Berghof.

Fredag d. 20. kl. 10.45
Julegudstjeneste for landsbyordningen v. Inge Pilegaard.

Søndag d. 22. kl. 16.00
Vi synger julen ind v. Inge Pilegaard.

Juleaftensgudstjeneste
d. 24. dec. kl. 14 og 15.30.
Inge Pilegaard.
Juledag d. 25. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

2. Juledag d. 26. kl 10.00
Gudstjeneste: Henning Thomsen.
Søndag d. 29. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.
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Januar:

Nytårsdag d. 1. kl. 16.00
Nytårsgudstjeneste. Michael Berghof.
Efterfølgende kransekage i våbenhuset.

Søndag d. 5. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Søndag d 12. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.
Efterfølgende orienteringsmøde for forældre og 6. klasse.

Søndag d. 19. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Torsdag d. 23. kl. 19.30
Sogneaften v. Henning Thomsen.
»Det hele står og falder med Ånden.«

Søndag d. 26. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Februar:

Søndag d. 2. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Onsdag d. 5. kl. 17.00
Børnegudstjeneste og spisning v. Michael Berghof.
Søndag d. 9. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Søndag d. 16. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Søndag d. 23. kl. 10.00
Fastelavns-familiegudstjeneste v. Inge Pilegaard
og Anne Louise med korene.
Torsdag d. 27. kl. 19.30
Sogneaften v. Henning Thomsen.
»Tilbage til begyndelsen«.

Marts:

Søndag d. 1. kl. 10 .00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Lørdag d. 7.- søndag d. 8.
Konfirmandweekend

Søndag d. 8. kl. 9.00
Gudstjeneste: Michael Berghof. OBS kl. 9.00
Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp fra kl. 10.00

Torsdag d. 12. kl. 19.00
Sogneaften i kirken: musiker, organist Villy Egmose.
Søndag d. 15. kl. 10.00
Gudstjeneste: Henning Thomsen
Søndag d. 22. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Onsdag d. 25. kl. 17.00
Børnegudstjeneste og spisning v. Michael Berghof
Søndag d. 29. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.
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April:

Palmesøndag d. 5. april kl. 10.00
Familiegudstjeneste v. Michael Berghof
Afslutning med minikonfirmander v. Anne Louise Krogh.

Skærtorsdag d. 9. kl. 17.00
Fælles spisning i konfirmandlokalet.
Kl. 19.00 kort liturgisk gudstjeneste v. Inge Pilegaard.

Langfredag d. 10. kl. 10.00
Gudstjeneste: Henning Thomsen.
Påskedag d. 12. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

2. påskedag d. 13. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag d. 19. kl 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag d. 26. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Torsdag d. 30. kl. 19.00
Forårskoncert med alle korene
v. Anne Louise Krogh og Inge Pilegaard

Maj:

Søndag d. 3. kl. 9.00
Gudstjeneste: Michael Berghof. OBS kl. 9.00
St. Bededag d. 8 kl. 10.00
Konfirmation. Inge Pilegaard.

Søndag d. 10 kl. 10.00
Gudstjeneste: Henning Thomsen.

Tirsdag d. 12. kl. 19.00
Orienteringsmøde på Engumhus. Om arbejdet i
menighedsrådet og menighedsrådsvalget 2020 v. formand
Bent Bang Jakobsen.
Søndag d. 17. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Kr. Himmelfartsdag d. 21. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag d. 24. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Pinsedag d. 31. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Juni:

2. Pinsedag d. 1. kl 11.00
Gudstjeneste for provstiet i Skyttehushaven.
Søndag d. 7. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag d. 14. kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.
Torsdag d. 18.00
Sogneudflugt. Program følger.
Søndag d. 21. kl. 10.00
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag d. 28 kl. 10.00
Gudstjeneste: Michael Berghof.
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Foredrag
og andre
arrangementer
for voksne
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Udsigtspunktet, Ulbækhus

Det er med stor glæde,
at vi kan præsentere et
spændende og alsidigt program
for den kommende sæson

2019

Friluftsgudstjeneste
Søndag den 18. august kl. 10.00
v. Michael Berghof

Derefter serveres boller, kaffe
og the i det fri

Afholdes hvert andet år skiftevis ved Engum søen
og udsigtspunktet ved Ulbækhus.
I 2019 søndag den 18. august kl. 10.00, udsigtspunktet Skovhavevej P-plads ved Ulbækhus.
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Fire foredrag i konfirmandstuen
med Henning Thomsen:

Den røde tråd
i Bibelen

Aftenerne henvender sig til alle, konfirmandforældre og andre, der har lyst
til at vide noget mere om, hvad vi tror
på i Folkekirken.
Torsdag d. 24. oktober kl. 19.30:

»Gud og menneskene«

Beretningen om den bibelske histories hovedpersoner fra Abraham til menigheden. I begyndelsen
optræder Gud som magten, der sætter grænser
og griber ind over for mennesket. Senere bliver
han selv én af dem. Kristendommen er den eneste
religion, der har tænkt, at almagten gør Gud ufuldkommen. En spændende fortælling.
Torsdag d. 28. november kl. 19.30:

»Fra underet til det forunderlige«

Det ældste af evangelierne er skrevet af Markus.
Han skaber selv genren: en sammenhængende
fortælling om Jesus fra Nazareth. Men hvad lægger
han vægt på at fortælle? Her venter der solide
overraskelser.
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2020
Torsdag d. 23. januar kl. 19.30:

»Det hele står og falder
med Ånden«

Matthæus og Lukas er ikke tilfredse med Markusfortællingen. De vil have andre sider af Jesus-historien frem. Matthæus vil hele tiden sammenligne
Jesus med Moses, og Lukas vil have mere ånd ind
i beretningen. Se, hvordan de begge gør, hvad de
kan, for at trække deres kæpheste frem.
Torsdag 27. februar kl. 19.30:

»Tilbage til begyndelsen«

Resultatet er, at forfatteren til Johannes provokeres til at søge tilbage til udgangspunktet. Når det
gælder fortællingerne: Markusberetningen. Og når
det gælder indholdet: altings tilblivelse. Nu bliver
det for alvor klart, at et evangelium er en prædiken og ikke en historisk kildeberetning. Hvordan
prædiker vi i dag?
Søndag d. 8. marts:

Landsindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp

Torsdag den 12. marts kl. 19.00
i kirken:

»Et liv i musik.«

Sang- og musikaften med Villy Egmose. Blind jazzmusiker og organist, der bl.a. har skrevet melodier
til nogle af vore bedste nyere salmer. Aftenen vil
være en blanding af fortælling – også om det at
være blind - og musik. Og så skal vi lytte og synge.
Denne aften henvender sig både til børn og
voksne.
Willy Egmose er født blind og kom som treårig
på Blindeinstituttet på Refsnæs ved Kalundborg.
Efter syv års skole- og musikundervisning så vi16

dere til 8. og 9. klasse på Statens Institut for
Blinde og Svagsynede med fortsat musikundervisning. Sideløbende hermed også aktiv jazzmusiker
- frem til kirkemusikalsk embedseksamen, organisteksamen i 1967.
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00

Menighedsmøde på Engum Hus:

Formand Bent Bang Jakobsen vil redegøre for rådets virksomhed i det forløbne år samt planlagte
aktiviteter for det kommende.
Derefter offentligt orienteringsmøde om menighedsrådsvalget d. 17. november 2020.
Tirsdage kl. 19.00

Menighedsrådemøder i 2019/2020

Tirsdag d. 27. august
Tirsdag d. 8. oktober
Tirsdag d. 14. januar
Tirsdag d. 24. marts
Tirsdag d. 26. maj

Tirsdag d. 24. september
Tirsdag d. 5. november
Tirsdag d. 18. februar
Tirsdag d. 21. april
Tirsdag d. 16. juni.

Torsdag d. 18. juni kl 9.30

Sogneudflugt

Vi starter med morgenkaffe i konfirmandlokalet.
Kom gerne med forslag til menighedsrådet om
udflugtsmål i 2020.

Sogneudflugt 2019, Christiansfeld
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Musik og sang
Babysalmesang:
Engum kirke vil gerne tilbyde babysalmesang for
børn fra 3-10 mdr. Der vil blive sunget salmer,
børnesange, rim og remser i kirken, inden vi slutter med kaffe og snak i konfirmandstuen. Kontakt
Anne Louise Krogh for yderligere oplysninger:
alk@annelouisekrogh.dk

Spirekor:
For børn i 0.-2. kl. mandage kl. 14.15 -15.10 i konfirmandlokalet.
Børnene hentes i og bringes tilbage til SFO.Vi synger enkle sange og lærer, hvad det vil sige at synge,
synge sammen og i kor. I spirekoret arbejdes med
sang og bevægelser, fagter som en måde til at
huske tekst. Der er altid lidt frugt og en kiks undervejs, så vi kan holde energien.
Koret medvirker ved et par gudstjenester i løbet
af året - ved forårskoncert og julekoncert - og fast
ved vores børnegudstjenester, ligesom vi altid har
en »hyggedag« hvert halvår.
Opstart: uge 34 (19/8 2019)

Børnekor:
For børn fra 3. kl. mandage fra kl. 15.10-16.25 i
konfirmandlokalet.
I børnekoret arbejder vi videre med stemmen,
snuser til flerstemmighed, og udvider repertoiret.
I Børnekoret er der mulighed for at afprøve at
synge solo eller duet indimellem, hvis man har
lyst, og få større kendskab til egen stemme. Koret
medvirker ved et par gudstjenester i løbet af året
- ved Julekoncert og Forårskoncert - ligesom vi
synger Lucia på Vejle Sygehus og holder »hyggedag« med lidt workshop og tid til leg og fællesskab. Undervejs får vi altid lidt saft, frugt og en
kiks/knækbrød, så vi kan holde energien efter en
lang skoledag.
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Opstart: uge 34 (19/8 2019)
Tilmelding til, samt yderligere oplysning om spireog børnekor fås ved henvendelse til Anne Louise
Krogh tlf. 20 77 99 82. Mail: alk@annelouisekrogh.dk

Kirkekor:
Kirkekoret er for alle sangglade voksne i Engum,
der har lyst at synge sammen én torsdag om måneden i konfirmandlokalet. Vi synger et bredt repertoire, gerne firstemmigt. Vi deltager i Julekoncert og Forårskoncert. Derudover er der mulighed for - i en turnus - at indgå i gudstjenesten
om søndagen, understøttende for salmesangen i
kirken sammen med kirkesanger Dan Varling.
Opstart: Uge 34 (22/8 2019) kl. 18.30-20.30

Gospelkor:
Engum gospelkor består af ca. 25 sangere, som
mødes hver anden tirsdag i lige uger. Vi synger
gospel og bevæger os mest inden for den moderne amerikanske gospel genre. Alle er velkommen i koret, så hvis du kan lide at synge og gerne
vil være en del af et dejligt og humørfyldt fællesskab, er du meget velkommen.
Korleder Lene Svendsen Tune - lenetune@ gmail.
com - tlf. 50 85 50 05. Kan kontaktes for yderligere information.
Opstart: Uge 34 (20/82019) kl. 19.00-21.00.

Koncerter

Julekoncert:
2. søndag i advent d. 8. dec. kl. 16.00
Den traditionelle adventskoncert for hele familien. Korene medvirker.

4. søndag i advent d. 22. dec. kl. 16.00
Vi synger julen ind. Hele familien inviteres hen i
kirken for at synge nogle af julens mange salmer
sammen.

Forårskoncert:
Torsdag d. 30. april kl. 19.00
Alle kirkens kor afslutter sæsonen med en forårskoncert for hele familien.
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Kontakt
Sognepræst (KBF)
Inge Pilegaard Thomsen
Engum Præstegård
Engumvej 99
7120 Vejle Ø
Mobil 3031 5960
E-mail ipt@km.dk
(fridag mandag)
Sognepræst
Michael Berghof
Frydenlund 32
7120 Vejle Ø
Tlf. 9117 4060
mibe@km.dk
(fridag mandag og fredag)
Graver/kirketjener
Tina Klemmensen
Johannes Gregersen
Tlf. 4249 5329
Organist
Kontaktperson
Tove Mathiassen
4062 7784

Menighedsrådet
Bent Bang Jakobsen
Ulbækhusvej 41
Assendrup, 7120 Vejle Ø
Tlf. 2764 5756
E-mail:
bang@jakobsen.tdcadsl.dk
Gunnar Skibsholt
Skibsholtvej 66
Assendrup, 7120 Vejle Ø
Tlf. 2016 7320
Susanne Marquart Larsen
Enggårdstoften 105
Bredal, 7120 Vejle Ø
Tlf. 2034 8466
Kaj Nyholm Jakobsen
Horsensvej 525
Bredal, 7120 Vejle Ø
Tlf. 6012 6007
Tove Mathiassen
Tornsbjergvej 24
Engum, 7120 Vejle Ø
Tlf. 4062 7784
Arne Daniel Mølgaard
Østervang 22
Assendrup, 7120 Vejle Ø
Tlf. 2045 2658

Kirkeværge
Arne Mølgaard
Østervang 22,
Assendrup,
Tlf. 2045 2658
Se informationer
på kirkens hjemmeside og facebook
www.engumsogn.dk
Facebook: Engum Kirke

Kirkebil
Hvis man ønsker at
benytte kirkebilen i
forbindelse med
gudstjeneste, skal man
ringe til Vejle Taxa
tlf. 7020 1222.
Turen er gratis.

Yderligere information og løbende opdatering:
Se kirkens hjemmeside på www.engumsogn.dk
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