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”De tolv juledage”
Julen varer ikke lige til Påske, men den varer
længere end de fleste umiddelbart tror. Julen
varer tolv dage, fra d. 25.dec. til d. 5.jan. Så
bliver det Hellig tre Konger. I mit barndomshjem stod juletræet altid inde til Hellig tre
Kongers dag d. 6.jan. Og både min mor og
jeg syntes, at det var så trist, når pynten blev
pakket ned og træet båret ud. Jeg har selvfølgelig brugt den samme skik i mit voksenliv
og glæder mig hver dag i de små to uger ved
midvinter over mit juletræ.
Der findes en gammel engelsk sang om
Julens tolv dage ”The Twelve days of Christmas”. Ved første gennemlæsning tror man, at
sangen handler om en jule-romance. Nemlig
om en ung pige, hvis frier kommer med de
løjerligste gaver hen igennem Julen.
I første vers synger pigen om sin elskede
og kalder ham ”True love” sand kærlighed,
i andet vers giver han hende to turtelduer, i
tredje kommer han med tre franske høns.
I fjerde vers er gaven fire sangfugle, og i
femte får hun fem gyldne ringe. Den sjette
dag kommer kæresten med seks gæs til sin
udkårne og på den syvende dag syv svaner.
Så ændrer gaverne karakter, for på den
ottende dag får pigen otte malkepiger og
på den niende, ni dansende unge kvinder.
På den tiende dag kommer der ti hoppende

unge mænd fra kæresten og på ellevte dagen, elleve sækkepibespillere. Den tolvte og
sidste dag får hun tolv trommeslagere.
Besynderlige gaver, tænker man. Men der er
en symbolik som hører Julen og kristendommen til. Sangen stammer fra 1600-tallet og
her vil jeg opliste den religiøse betydning, der
ligger bag sangen om den unge, forlovede
piger og hendes tilkomne ægtemand.
”True love” eller sande kærlighed eller den
eneste ene, er lig med Gud. De to turtel duer
er Det gamle og Det nye Testamente. De tre
franske høns er Tro, Håb og Kærlighed.
De fire sangfugle er de fire evangelister. De
fem gyldne ringe er de fem Mosebøger. De
seks gæs skal symbolisere de seks dage
Gud var om at kreere hele skaberværket.
Bag de syv svaner finder vi Helligåndens syv
gaver eller sakramenter: Dåb, bod, nadver,
konfirmation, brudevielse, ordination og den
sidste olie. Dette er katolsk, i vores protestantiske kirke har vi blot to sakramenter,
nemlig dåb og nadver. De otte malkepiger er
de otte saligprisninger i Matthæus evangeliet
kap. 5. De ni dansende ungmøer er Helligåndens ni frugter, som kendes fra Paulus´ brev
til Galaterne kap. 5. kærlighed, glæde, fred,
tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed,
mildhed og selvbeherskelse.

De ti hoppende mænd er lig med De ti Bud.
De elleve sækkepibespillere er de elleve
trofaste disciple, Judas tæller jo ikke med.
Og endelig de tolv trommeslagere, det er de
tolv apostle – Peter, Andreas, Matthæus, Bartholomæus, Filip, Jacob Alfæus´ søn, Simon,
Thaddæus, Thomas, Zebedæus´sønnerne
Jacob og Johannes og så kom Jesu bror
Jacob med i stedet for Judas.
Ja, der kan man bare se, hvad en uskyldig
og fornøjelig julesang i virkeligheden kan
indeholde. Glædelig Jul og Godt Nytår!
Sognepræst
Kitty Hovgaard,
Egen

RESTAURERING AF EGEN KIRKE

ONSDAG VENNERNE

I 1970 – 71 blev Egen Kirke sidst gennemgående renoveret. Nu er det tiden igen. Man
kan se på inventaret, at det trænger til at
blive malet og hynderne er også helt slidt.
Ligesom Kirken har brug for et nyt varmanlæg.

På trods pandemi og restriktioner vil jeg
alligevel komme med nogle datoer her, hvor
vi kan mødes til fælles kaffe og sang på
afstand.

I skrivende stund håber jeg på at kunne
holde konfirmation de to søndage efter
Påske, som vi plejer her i sognet. Og det er
hhv. den 11. april og den 18. april. Men vi
ved jo intet om, hvordan covid-19 udvikler
sig. Men såfremt alt bliver normalt igen vil
Egen Kirke blive lukket den 19. april og frem
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til 1.s. i Advent, som er den 28. november i
mellemtiden har jeg indhentet tilladelse fra
bisp og provst til at holde gudstjenester i
Sognegården og ligeså at låne nabokirkerne, primært Svenstrup Kirke til eksempelvis
vielser og bisættelser/begravelser.
Dette er blot en foreløbig kommentar til hvad
der skal ske og I vil blive orienteret videre
hen gennem foråret. Vi har sat billeder og
plancher op i Våbenhuset, så man kan se,
hvordan vores kirke kommer til at se ud, når
vi igen kan tage den i brug næste Advent.

Den 20. januar, den 24. februar og den 24.
marts – lad os håbe og bede til at vi trods
alt kan mødes.
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GUDSTJENESTE-TIDER
Torsdag den 24. december
Juleaften kl. 13.30 og kl. 15.30
v. sognepræsten

Søndag den 7. februar
Søndag Seksagesima
kl. 10.30, v.sognepræsten

Fredag den 25. december
Juledag kl. 10.30, v. sognepræsten

Søndag den 14. februar
Fastelavns Søndag
kl. 19.00, v. Robert Ryholt

Lørdag den 26. december
Anden Juledag
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 27. december
kl. 10.30, v. sognepræsten

Søndag den 21.februar
1.s.i Fasten
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 28. februar 2.s. i Fasten
kl. 10.30 v. sognepræsten

Fredag den 1. januar
Nytårsdag kl. 15.30, v. sognepræsten

KONTAKT
Sognepræst:
Kitty Hovgaard
Gl. Guderup 24.
Mandag fri.
Tlf. 74 45 84 90
Kirketjener:
Fin Voss
Tlf. 74 45 94 13

Søndag den 3. januar
Hellig tre Kongers Søndag
kl. 10.30, v. sognepræsten

Menighedsrådsformand:
Odin Møller
Egen Kirkevej 8
tlf. 74 45 96 09

Søndag den 10. januar 1.s.e.H.t.K.
kl. 10.30, v. sognepræsten

Kirkeværge:
Ingrid Tang
Dyndved Søndergade 7
tlf. 30 34 35 28

Søndag den 17. januar 2.s.e.H.t.K.
kl. 10.30, v. sognepræsten
Søndag den 24. januar
Sidste søndag e. H.t.K.
kl. 19.00, v. Robert Ryholt

KIRKEBIL
Kontakt GF-Taxi på tlf. 74 45 95 45
– gerne dagen inden man vil deltage
i gudstjeneste eller andet kirkeligt
arrangement.

Regnskabsfører:
Anette Jepsen
Sebbelundvej 19
tlf. 74 45 95 17

Søndag den 31. januar
Søndag Septuagesima
kl. 10.30, v. sognepræsten

Kasserer:
Gitte Mortensen
Kirkevej 14
tlf. 74 45 87 32

DOBBELT PASTORAT

Kirkesanger:
Peter Sandholt
Nordborgvej 110
tlf. 24 83 53 91

Fra den 1. januar 2021 har bispen over Haderslev Stift, Marianne Christiansen valgt at
slå Egen Sogn og Svenstrup Sogn sammen
til et dobbelt pastorat.
Det nye pastorat hedder: Egen og Svenstrup
Pastorat. I øjeblikket er jeg konstitueret sognepræst i Svenstrup sogn, idet sognepræst
Maiko Miyamoto rejste til et andet embede i
august. Det vil sige, at Svenstrup er vakant,
ledigt. Når stillingen bliver opslået i marts
2021 og en ny præst skal findes, bliver den
nye Svenstrup-præst, som bliver en 100%

stilling med bopælspligt i Svenstrup Præstegård, fortrinsvis Svenstrups præst, men
vedkommende skal også hjælpe og aflaste
mig i mit embede her. De to menighedsråd
er ligesom jeg indforstået med den nye
situation, som vi håber kan blive til gensidig
inspiration og glæde i menighederne.

Organist:
Sebastian Clasen
tlf. 24 78 3397
Redaktør:
Sognepræsten
Kirkesiderne udgives af Egen Sogns
Menighedsråden Ansvarshavende.
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