EGEN SOGNS KIRKE

PÅSKE

– KRISTENDOMMENS STORE FORÅRSFEST
Påskefesten er oprindelig en jødisk
fest, som på hebræisk (jødernes
sprog) hedder Ha-pesach hvilket
betyder ”overspringelse”. Det er
en forårsfest til minde om dengang, hvor hebræerne udvandrede
fra Egypten, hvor de havde været
slaver. I 2. Mosebog kan man læse
beretningen om Moses, De ti plager,
udvandringen fra Egypten, De ti
Bud, og jødernes videre historie.
Siden dengang har jøderne fejret Ha-pesach/Påske. Jesus er
en rettroende jøde og derfor skal
han til Jerusalem og fejre festen.
Palmesøndag rider han ind i byen
på et æsel og bliver hyldet som en
konge. Folk skærer grene af træerne
og strør dem på vejen foran ham.
Andre lægger deres kapper på vejen.
Det bliver som ”en rød løber” for en
æresgæst. Palmesøndag er en festdag for Jesu indtog i Jerusalem.
Mandag, tirsdag, onsdag er Jesus i
Jerusalem og hver dag besøger han
Templet. Han kommer i klammeri
med præsteskabet, men almindelige mennesker synes godt om Jesu
fortællinger og gerninger.
Skærtorsdag spiser Jesus for sidste
gang et aftensmåltid sammen med
disciplene. Det er her han indstifter nadveren ved at bryde brødet
og sige at det er hans legeme. På
samme måde tager han kalken eller
kanden med vin og deler den med
dem, idet han siger at vinen er hans
blod. Han vasker også disciplenes
fødder denne aften, som en symbolsk handling på at de er rene. Derfor
dagens navn Skærtorsdag som
betyder den rene torsdag.
Jesus har en forfærdelig nat, hvor
han beder gentagne gange til Gud.
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Han er klar over at Judas har angivet ham og at han nok kommer til at
miste livet pga. sit uvenskab med
præsteskabet. Inden det bliver morgen kommer Judas sammen med
nogle vagtfolk og anholder Jesus.
Jesus føres til ypperstepræstens
hus, hvor han forhøres. Men Jesus
er underlig tavs og præsterne kan
egentlig heller ikke gøre ham noget
eftersom det er romerne, der bestemmer i landet. Man bliver enige
om at føre Jesus til Pontius Pilatus,
den romerske statholder. Denne er
formodentlig ligeglad med jødernes
indbyrdes stridigheder, men lader
dog Jesus piske og afsiger dødsdommen, men vasker sine hænder, som
symbol på at han er uskyldig og kun
effektuerer dommen for præsternes
og folkets skyld.
I mens Jesus forhøres, flygter disciplene, undtagen Peter, som opholder sig udenfor i gården. Her bliver
han genkendt af tjenestefolkene,
som én af Jesu disciple. Men det
benægter han hele tre gange,
hvilket Jesus havde forudsagt ham.
”Inden hanen galer to gange har du
fornægtet mig tre gange!”
Ved ni-tiden fredag formiddag fører
man Jesus ud for at korsfæste, dette
sker efter at Pilatus har forsøgt at
frigive ham. Man havde en gammel
skik med at løslade en fange i
anledning af festen og her kunne
Jesus så slippe fri, men folket vil
lige pludselig hellere havde en anden, som hedder Barabbas fri. Det
skal bemærkes, at Jesus kalder sig
selv for Baradam, Menneskesønnen.
Så hvordan romerne har kunnet høre
forskel på de to navne i støjen er
jo nok noget usikkert. Men de får
Barabbas fri og Jesus må gå den

tunge gang ud til henrettelsespladsen Golgata med tværbjælken til
korset over sine skuldre. Der er tre
personer, som henrettes denne dag
til skræk og advarsel, så jøderne kan
se, at det er romerne der bestemmer
i det besatte land. Korsfæstelse er
en meget langsom måde at tage
livet af forbrydere på, men underligt nok er Jesus død ved tre-tiden
om eftermiddag. Inden solnedgang
beder et af Rådsmedlemmerne om
at man tager Jesu døde legeme ned.
Det er jo sabbat og jøderne bryder
sig ikke om at disse døde kroppe
skal hænge der på deres hviledag.
Man lægger Jesu legeme ind i en
gravhule og ruller en stor sten for indgangen. Sabbat er fredag ved solnedgang til lørdag ved solnedgang.
Derfor er der ingen, som går ud til
begravelsesstedet før tidligt søndag
morgen/Påskemorgen.
Påskedag, da kvinderne kommer
ud til graven er stenen rullet til
side og graven er tom. En de ikke
kender, måske en engel fortæller
dem, at Jesus er gået forud for dem
til Galilæa. De bliver ude af dem
selv og løber væk fra stedet. Og
ud at dette intet, den tomme grav,
kvindernes fortvivlelse udspringer
Kristendommen, hvilket vi kristne
fejrer Påsken for.
Glædelig Påske ønskes I af Kitty

EGEN SOGNS KIRKE

GULDKONFIRMATION 14. APRIL

KIRKETIDER
Søndag den 10. februar (Sidste s.e.H.t.K.)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 17. februar
(Søndag Septuagesima)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 24. februar
(Søndag Seksagesima)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 3. marts (Fastelavns Søndag)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 10. marts (1.s.i Fasten)
kl. 9.00, v. Maiko Miyamoto
Søndag den 17. marts (2.s. i Fasten)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 24. marts (3. s. i Fasten)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 31. marts (Midfaste)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 7. april (Mariæ Bebudelses Dag)
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 14. april (Palmesøndag)
GULDKONFIRMATION
kl. 10.30, v. sognepræsten

ONSDAGS
VENNERNE

MENIGHEDSRÅDSMØDER

Onsdag den 13. februar kl. 14.30
Musik-fortælling – ”Vores H.C.
Andersen” v. Carl Erik Lundgaard og
Jens Peter Madsen fra Fyn. Begge
har gæstet Egen Sognegård tidligere med gode fortællinger, sang og
musik. Så her er lagt op til en gemytlig og underholdende eftermiddag.

Onsdag den 20. februar kl. 19.00
Onsdag den 27. marts kl. 19.00
Onsdag den 24. april kl. 19.00

GUDERUP
PLEJECENTER

Torsdag den 18. april (Skærtorsdag)
kl. 19.00, v. sognepræsten
Fredag den 19. april (Langfredag)
kl. 10.30, v. sognepræsten

Onsdag den 6. marts kl. 14.30
v. Kitty Hovgaard, Egen

Søndag den 21. april (Påskedag)
kl. 10.30, v. sognepræsten

Onsdag den 3. april kl. 14.30
v. Maiko Miyamoto, Svenstrup

Mandag den 22. april (2.Påskedag)
- ingen gudstjeneste
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Møderne er offentlige og afholdes
i Egen Sognegård. Dagsorden til
møderne ligger frem i Kirkens våbenhus søndagen inden.

Søndag den 28. april (1.s. e. Påske)
KONFIRMATION
kl. 10.00, v. sognepræsten

Onsdag den 13. marts kl.14.30
Vi synger foråret ind – sangeftermiddag v. sognepræst og organist.

Søndag den 5. maj (2.s. e. Påske)
KONFIRMATION
kl. 10.00, v. sognepræsten

Husk tilmelding senest tirsdag
middag inden mødet på mail
khj@km.dk

EGEN SOGNS KIRKE

AFTENHØJSKOLE

KONCERTER

Tirsdag den 19. februar kl. 19.00
Salmedigteren Thomas Kingo i ord,
billeder og levende musik v. Søren
Voigt Juhl, Slagelse. En musikalsk
fortælling om en af barokkens helt
store digtere og personligheder.

Torsdag den 7. marts kl. 19.00
”Gud og Springsteen” med trioen
East Coast Acoustic fra Sønderborg.
East Coast Acoustic er en musikalsk
trio, der optræder med egne akustiske fortolkninger af Bruce Springsteens sange. Tro og Bibel går som
en rød tråd gennem mange af Bruce
Springsteens sange. Han vokser op
som nabo til den lokale kirke i New
Jersey, USA, og det præger hans liv
og mange af hans sange. Til ”Gud
og Springsteen” spiller vi udvalgte
Springsteen-sange og fortæller om
manden selv, den verden han er
en del af og om Gud, Bibel og tro i
sangene.
Læs mere på www.facebook.com/
eastcoastacoustic6400/
Fri entré

Tirsdag den 19. marts kl. 19.00
Om forfatteren Henrik Pontoppidan
og hans store roman ”Lykke-Per” v.
Anders Raahauge, sognepræst i Sct.
Marie, Sønderborg. ”Lykke-Per” er
igen blevet aktuel både som biograffilm og som tv-serie, men der
er meget fra romanen som ikke er
kommet med. Anders Raahauge vil
redegøre for dette og genfortælle
dele af romanen.

KONTAKT
Sognepræst:
Kitty Hovgaard
Gl. Guderup 24.
Mandag fri.
Tlf. 74 45 84 90.
Kirketjener:
Claus Erik Hansen.
Tlf. 74 45 94 13
Menighedsrådsformand:
Odin Møller
Egen Kirkevej 8
tlf. 74 45 96 09
Kirkeværge:
Ingrid Tang
Dyndved Søndergade 7
tlf. 30 34 35 28

Torsdag den 11. april kl. 19.00
Forårskoncert v. Sønderborg Gardens Brass Band og Marimba
Orkester.
Fri entré

Foredrag og kaffebord 25kr.
– husk tilmelding på khj@km.dk

TAXI

KIRKEBIL
Kirkebilen må benyttes til alle gudstjenester og alle arrangementer i
Egen Kirke og Sognegården.
Husk at ringe dagen inden man skal
bruge transport. Ring til GF Taxi på
tlf. 74 45 95 45

Regnskabsfører:
Anette Jepsen
Sebbelundvej 19
tlf. 74 45 95 17
Kasserer:
Gitte Mortensen
Kirkevej 14
tlf. 74 45 87 32
Kirkesanger:
Peter Sandholt
Nordborgvej 110
tlf. 24 83 53 91
Organist:
Sebastian Clasen
tlf. 24 78 3397
Redaktør:
Sognepræsten
Kirkesiderne udgives af Egen Sogns
Menighedsråden Ansvarshavende.
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STATISTIK
FOR 2018
Nytår er regnskabets tid og jeg
ved godt at vi nu allerede er nået
ind i anden måned af det nye år
2019. Alligevel skal I ikke snydes
for lidt statistik mht. kirkelivet
her i sognet.
I løbet af 2018 blev der holdt 57
gudstjenester, hvor 3.377 personer
deltog, det giver et gennemsnit
på 59,2 kirkegængere per gang.
31 børn og voksne blev døbt og
dermed medlem af Den Danske
Folkekirke, otte par blev viet og
jeg holdt to konfirmationer. 44
personer døde og blev bisat eller
begravet fra kirken. Til gengæld
var der ingen, som meldte sig ud
i løbet af 2018.
Vi er blevet lidt færre indbyggere
her i Egen Sogn, kun 3.005 og
af disse er 2.723 medlemmer af
Folkekirken det giver en medlemsprocent på 90,6%, mens landsgennemsnittet ligger på omkring
80%.
Til sammenligning kommer her
tallene fra 2017: 58 gudstjenester, 3.407 kirkegængere det
giver gennemsnit på 58,7.
23 blev døbt, 6 par viet, men
der var stadig to konfirmationer,
mens der kun var 28 bisættelser/
begravelser og seks personer,
der aktivt meldte sig ud. I 2017
boede her 3.045 personer og
2.770 af disse var medlemmer,
hvilket er lig med en medlemsprocent på 90,9%.
Så det ligger ret stabilt her i sognet, og er udtryk for et jævnt og
muntert, virksomt menighedsliv,
hvor også alle møder og foredrag i
Sognegården er godt besøgt.
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KONFIRMANDLISTE 2019

EGEN SOGNS KIRKE

SØNDAG DEN 28. APRIL KL. 10.00
· Jacob Knud Dahlerup Andreasen, Dyndved
· Julius Callesen, Guderup
· Sebastian Duus, Nymølle
· Mikkel Gaul, Guderup
· Tobias Lehnskov, Guderup
· Nicklas Ahrends Matthiesen, Guderup
· Søren Grav Petersen, Guderup
· Magnus Thomsen, Hjortspring
· Karoline Rosendahl Becker, Havnbjerg
· Line Christiansen, Guderup
· Trine Dohrn, Nordborg
· Freya Brossmann Jørgensen Ganderup, Guderup
· Lærke Maria Holm, Guderup
· Jasmin Dehnfeld Jensen, Notmark
· Tanja Christensen Lorenzen, Elstrup
· Emilie Wolf Nissen, Guderup
· Freja Thomsen, Hjortspring
· Sara Willert, Guderup
SØNDAG DEN 5. MAJ KL. 10.00
· Søren Asbjørn Jacobsen, Nymølle
· Benjamin Herum Jensen, Svenstrup
· Jonas Benjamin Johansson, Nordborg
· Nicklas Bjerringgaard Junker, Guderup
· Jonas Husballe Junker, Guderup
· Kasper Storbank Mathiesen, Guderup
· Marco Byllemos Mojsen, Dyndved
· Benjamin Skipper Christian Petersen, Guderup
· Jonas Frydendal Petersen, Guderup
· Magnus Holm Petersen, Svenstrup
· Jakob Hesselager Rothe, Brandsbøl
· Christian Heise Tramm, Guderup
· Blanca Louise Ditlev Anthony, Sjellerupskov
· Maja Dreier Christensen, Guderup
· Tine Hansen, Guderup
· Emma Høeg, Guderup
· Emma Victoria Brogaard Jacobsen, Havnbjerg
· Iben Falk Jensen, Guderup
· Anna Hell Johannsen, Havnbjerg
· Anna Helene Jørgensen, Stolbro
· Emma Thymann Lorenen, Guderup
· Laura Holm Petersen, Svenstrup
· Katrine Hesselager Rothe, Brandsbøl
· Sofie Høj Sørensen, Guderup
· Camilla Krogh Thomsen, Elstrup
· Camilla Wrang, Stolbro

