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” Husk at give det videre” sagde én til mig ”for alt
det, vi ikke giver videre, går tabt”, fortsatte hun.
Hun mente alt det, kirken er bærer af: De store
ord, de store fortællinger, salmer og bønner. Det
gør vi gerne – giver det videre. I snart 1000 år har
den stået dér, vores kirke, og åbnet døren for men-
nesker i glæde og sorg, til hverdag og fest. ”Her har
vi døbt de spæde, knyttet hjertebånd og bedt om, at
de døde må leve i Guds hånd”, som det hedder i Lis-
beth Smedegaards nytårssalme. Her er der ord til
alle vores dage – de lykkeligste, de mest forfærde-
lige og alle dem midt imellem. Ord til trøst, til
glæde, til ny begyndelse, til afsked, til liv og til håb.
Her er der fortællinger, der er større end vores
egen, som vi kan spejle os i, genkende os i, og tolke
vores liv ud fra.
I år er der lagt op til store fortællinger helt ned i
børnehøjde. Børnegudstjenesterne vil være et
møde med Astrid Lindgrens forunderlige verden,
sat sammen med de bibelske historier. Der vil
være fortællinger for unge og voksne. Fortælling
fra eget liv, fortællinger af de største forfattere, og
om de gamle kirkefædre. Fortællingen er også
omdrejningspunktet i konfirmandundervisningen.
Og så vil vi synge i korene og til sogneaften. Synge
for livet, højtiderne, forår og høst. Synge, små og
store, så også vores børn får en salmeskat – og
nogle store slidstærke ord – de kan leve på og give
videre.
Det vil vi gerne være med til at give. Med denne
folder er der mulighed for allerede nu at sætte
kryds i kalenderen.

God fornøjelse og  
velkommen i Engum Kirke

Med venlig hilsen og på gensyn,
Sognepræst Inge Pilegaard 
og Engum menighedsråd

Husk at

give det videre...



Søndag d. 9. december. kl. 10: 
Luciagudstjeneste
For hele familien. Børnehavebørnene går Lucia.

Søndag d. 3. marts kl. 10: 
Fastelavnsgudstjeneste
Kom gerne udklædt. Efter gudstjenesten er der
tøndeslagning og fastelavnsboller.

Palmesøndag d. 14. april kl. 10: 
Familiegudstjeneste
Afslutning med minikonfirmanderne.
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Familie
gudstjenester

 

  



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 konfirmandstuen.
I år vil fortællingerne handle om Gud og Astrid
Lindgrens tænksomme, finurlige, skæve og meget
evangeliske børn: Pippi Langstrømpe, Emil fra Løn-
neberg, Madiken fra Junibakken og Ronja Røver-
datter.
Arrangementet varer fra kl 17 – ca. 18.30.
Anne Louise spiller og spirekor/børnekor eller
minikonfirmander medvirker.
Vi mødes følgende dage: 
Onsdag d. 3. oktober, tirsdag d. 13. novem-
ber, torsdag d. 7. februar og onsdag d. 27.
marts.
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Astrid Lindgren og Pippi
Onsdag d. 3. oktober



...og for 
børnefamilier
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tirsdag d. 13. november

torsdag d. 7. februar

onsdag d. 27. marts
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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 konfirmandloka-
let / kirken 8 torsdage fra kl. 13.45 – 15.15. 
Første gang 7. februar og frem til påske, hvor bør-
nene 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

Mini
konfirmander
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7. klasse deltager i konfirmandweekend d. 9.-10.
marts. Vi sætter i den weekend fokus på kirkens
sociale ansvar ude og hjemme. Besøger Varme-
stuen i Fredericia og samler ind til Folkekirkens
Nødhjælp. Efterfølgende mødes vi nogle tirsdage
eftermiddage som forberedelse til selve konfirma-
tionen St. Bededag d. 17. maj 2019.

6. klasse påbegynder deres konfirmationsforbere-
delse onsdag d. 16. januar 2019. Undervisnin-
gen ligger fra kl. 8-9.30. 15 gange i alt frem til og
med 15. maj. Søndag d. 13. januar inviteres børn
og forældre i 6. klasse til gudstjeneste med efter-
følgende kort møde om forløbet. Der udsendes
yderligere information.

Konfirmander



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 for-
ældrene selv anmelde fødslen senest 14 dage efter. Hvis forældrene
er gift, registreres faderskabet automatisk. Ugifte forældre kan re-
gistrere faderskabet ved at udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring 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 kon-
firmationen. 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. 16. ja-
nuar 2019. Undervisningen ligger fra kl. 8 - 9.30. 15 gange i alt frem til
og med d. 15. maj. Søndag d. 13. januar 2019 inviteres børn og forældre
i 6. klasse til gudstjeneste med et efterfølgende kort møde om forløbet.
Der udsendes yderligere information.
7. klasse deltager i konfirmandweekend d. 9.-10. marts. Vi sætter i den
weekend fokus på kirkens sociale ansvar ude og hjemme. Besøger
Varmestuen i Fredericia og samler ind til Folkekirkens Nødhjælp. Ef-
terfølgende mødes vi nogle tirsdage eftermiddage som forberedelse
til selve konfirmationen i Engum kirke St. Bededag d. 17. maj 2019 kl.
10.00, hvor Gud bekræfter dåbens løfte og siger »ja« til barnets »ja«.  

Vielse/Velsignelse
Parret kontakter præsten for at aftale tidspunkt for vielsen, samt
forudgående samtale. Inden vielsen skal der digitalt laves en prø-
velsesattest 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 vel-
signelsen 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 an-
søges 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 op-
standelse 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
Enhver, der ønsker en personlig fortrolig samtale er velkommen
til at kontakte præsten. Præsten har tavshedspligt.

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    
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Kalender
2018/2019
August:
Søndag d. 5. kl. 10.00
Gudstjeneste ved Mads Djernes, Nørremarken.
Søndag d. 19. kl. 11.00
Friluftsgudstjeneste ved bålhytten i Engum. 
Kl. 13.30 fortæller biskop Henrik Stubkjær: 
”Fra Vejledreng til Viborgbisp”. (Se omtalen under
foredrag og arrangementer for voksne).
Mandag d. 20.
Første øvegang: Spirekor (0.-2. kl.) kl. 14.15-15.10.
Børnekor (3. kl og op) kl.15.10-16.25.
Torsdag d. 30. kl. 18.30-20.30
Kirkekor (voksenkor) begynder.

September:
Søndag d. 2. kl. 10
Gudstjeneste
Tirsdag d. 11. kl. 19.30
Sogneaften v. Henning Thomsen og Arne Mølgaard
om Luther og Wittenberg.
Søndag d. 16. kl. 10
Familiehøstgudstjeneste med efterfølgende høst-
auktion. Spire- og børnekor medvirker.
Søndag d. 30. kl. 10
Gudstjeneste.

Oktober:
Onsdag d. 3. kl. 17
Børnegudstjeneste. Fortælling om Gud og Pippi
Langstrømpe; om hvordan de mindste bliver de
største. Efterfølgende er der aftensmad og leg/ak-
tivitet i konfirmandstuen.
Søndag d. 14. kl. 10
Gudstjeneste.
Søndag d. 28. kl. 10
Gudstjeneste.
Tirsdag d. 30. kl. 19.30
Sogneaften: ”Det uperfekte barn”. Om selvværd og
selvtillid, og om at have sin plads i verden, som den
man er.  Tre korte oplæg ved sundhedsplejerske Su-
sanne Marquart Larsen, børne- og ungdomspsykia-
ter Kirsten Petersen og sognepræst Inge Pilegaard.
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November:
Søndag d. 4. kl. 16
Allehelgens gudstjeneste. 
Der tændes lys for årets døde.
Søndag d. 11. kl. 11
Der ringes i alle landets kirker, som markering af
100 året for 1. verdenskrigs afslutning.
Tirsdag d. 13. kl. 17
Børnegudstjeneste. Fortælling om Gud og Emil fra
Lønneberg, om det store gæstebud. Efterfølgende
er der aftensmad og leg/aktivitet i konfirmandstuen.
Søndag d. 18. kl.10
Gudstjeneste.

December:
1. søndag i advent d. 2. kl. 10
Gudstjeneste.
2. søndag i advent d. 9. kl. 10
Luciagudstjeneste for hele familien. 
Børnehaven medvirker.
3. søndag i advent d. 16. kl. 16
Julekoncert med alle korene, samt sopran 
Mai-Britt Skifter og pianist Runa Saaby.
Torsdag d. 20. 
Juleafslutningsgudstjeneste for landsbyordningen.
Juleaften d. 24. kl. 14. og 15.30
Gudstjeneste.
Juledag d. 25. kl. 10
Gudstjeneste v. Henning Thomsen.

Januar:
Nytårsdag d. 1. kl. 16
Nytårsgudstjeneste.
Søndag d. 13. kl. 10
Gudstjeneste. 
Efterfølgende arrangement for 6. klasse og deres
forældre.
Onsdag d. 16. kl. 8-9.30
6. klasses konfirmationsundervisning begynder.
Søndag d. 27. kl. 10
Gudstjeneste.
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Februar:
Søndag d. 3. kl. 10
Gudstjeneste.
Torsdag d. 7.
Minikonfirmanderne begynder (invitation følger).
Torsdag d. 7. kl. 17
Børnegudstjeneste. Fortælling om Gud og Madi-
ken. Om at hos Gud hører alle med. Også de
mest uartige. Efterfølgende er der aftensmad og
leg/aktivitet i konfirmandstuen.
Torsdag d. 21. kl. 19.30 -20.30
Sogneaften i kirken. Vi lytter til Karen Blixens:
”Skibsdrengens Fortælling” ved dramaturg Astrid
Guldhammer.
Søndag d. 24. kl. 10
Gudstjeneste.

Marts:
Søndag d. 3. kl. 10
Fastelavnsgudstjeneste. Efterfølgende er der faste-
lavnsboller og tøndeslagning i præstegården.
Lørdag d. 9. - søndag d. 10.
Konfirmandweekend for 7. klasse.
Søndag d. 10
Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Efter gudstjeneste kirkekaffe og menighedsmøde
i konfirmandlokalet.
Søndag d. 17. kl. 10
Gudstjeneste ved Henning Thomsen.
Orienterende menighedsmøde i forbindelse med
kirkekaffe.
Onsdag d. 27. kl. 17
Børnegudstjeneste. Fortælling om Gud og Ronja
Røverdatter. Om at blive holdt i hånden, og om
forårsjubel. Efterfølgende er der aftensmad og
leg/aktivitet i konfirmandstuen.
Søndag d. 31. kl. 10
Gudstjeneste.
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April:
Torsdag d. 4. kl. 19.30
Musikalsk sogne- og sangaften 
med Jytte og Peter Toftdahl.
Palmesøndag d. 14. kl. 10
Familiegudstjeneste. 
Minikonfirmanderne medvirker.
Skærtorsdag d. 18. kl. 17
Fællesspisning i konfirmandstuen. 
Med efterfølgende gudstjeneste kl. 19.
Langfredag d. 19. kl. 10
Gudstjeneste ved Henning Thomsen.
Påskedag d. 21. kl. 10
Gudstjeneste.

Maj:
Torsdag d. 2. kl. 19
Forårskoncert med alle korene.
Søndag d. 5. kl. 10
Gudstjeneste.
St Bededag d. 17. kl. 10
Konfirmation.
Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 30. kl. 10
Gudstjeneste.

Juni:
2.-7. juni
Sognerejse til Wittenberg 
med Arne Mølgaard og Henning Thomsen.
Pinsedag d. 9. kl. 10
Gudstjeneste.
2. pinsedag d. 10. kl. 11
Fællesgudstjeneste for Vejle provsti 
i Skyttehushaven.
Torsdag d. 20.
Sogneudflugt.
Søndag d. 23. kl. 10
Gudstjeneste.
Efter gudstejeneste kirkekaffe og kirkegårdensdag
ved graver Jette Hoberg Sørensen.



Foredrag 
og andre 
arrangementer

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

2018
Søndag d. 19. august kl. 11
Gudstjeneste ved bålhytten og 
frokost i præstegården
Ved det nye anlæg bag præstegården. Efterføl-
gende vil der være let frokost i præstegården. 
Kl. 13.30 fortæller biskop Henrik Stubkjær: ”Fra
Vejledreng til Viborgbisp”.  Vi vil i løbet af efter-
middagen synge sommersange, og der vil være
kaffebord. Man er velkommen til at deltage enten
i hele eller i dele af programmet, som man har
lyst. Tilmelding til frokost og kaffe senest d. 16 au-
gust til Inge Pilegaard. Mail: ipt@km.dk eller tlf.:
30315960.
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Tirsdag d. 11. september kl. 19.30
Sogneaften ved Arne Mølgaard og
Henning Thomsen
Aftenen lægger op til sogneturen til Wittenberg
fra d. 2.-7. juni 2019. Med detaljeret program; pri-
ser og fornøjeligt samvær. Men det er en aften for
alle, der er interesserede i Luther – og hans liv.

Tirsdag d. 30. oktober kl. 19.30
Sogneaften: ”Det uperfekte barn”
Hvordan hjælper vi vores børn - I familierne og i
deres øvrige sammenhænge - til at være dem, de
er, og være tilfredse med det. Uden at de skal jage
efter at være de smukkeste, de dygtigste og de se-
jeste. Kærlighed kan man ikke gøre sig fortjent til,
ved at leve op til andres eller egne forventninger.
Kærlighed er noget, man får. Vi elsker ikke vores
børn, fordi de er gode nok, men fordi de er vores.
Aftenen vil bestå af tre korte oplæg ved lokale
mødre, der på hver deres måde arbejder med
dette: Sundhedsplejerske Susanne Marquart,
børne- og ungdomspsykiater Kirsten Petersen og
sognepræst Inge Pilegaard. Der vil blive lagt op til
efterfølgende fælles drøftelse.



2019
Torsdag d. 21. februar kl. 19.30 – ca. 20.30
Sogneaften i kirken
Vi lytter til Karen Blix-
ens: ”Skibsdrengens
Fortælling” ved drama-
turg Astrid Guldham-
mer, som i mange år har
turneret med alverdens
fortællinger for store
og små, bl.a. Homers
Odysseen samt Bli-
chers fortælling ’Røver-
stuen’ sammen med Det jyske Pigekor.
Fortællingen varer ca. 1/2 time, og henvender sig
til både voksne og store børn. Bagefter vil der
være kaffe i konfirmandstuen for dem, der har
lyst.

Torsdag d. 4. april kl. 19.30
Musikalsk sogne/sangaften med
Jytte og Peter Toftdahl 
For alle der har lyst til at synge sammen. 
Vi synger forårssange og påskesalmer. Ledsaget af
klaver og sav.

Søndag d. 2. juni –fredag d. 7. juni
Sognerejse til Wittenberg 
På programmet står bl. a. byens gamle kvarter
med alle Luther-stederne; en dagstur til Torgau og
Bach – byen Leipzig; en udflugt til den 200 år
gamle, verdenskendte engelske park i Wörlitz og
en uforglemmelig afslutningsaften med buffet på
Hotel Alte Canzley, lige over for Slotskirken. 
Arne Mølgaard tager sig af det praktiske – Hen-
ning Thomsen er guide. Vi skal bo dels på det
pragtfuldt restaurerede gamle universitet ”Leuco-
rea” (de første 25) dels på ”Cranach Herberg”
500 meter derfra. Men alle spiser på og benytter
fællesrummene i ”Leucorea”.

16



Torsdag d. 20. juni 
Sogneudflugt
Program følger.

Søndag den 23. juni
Kirkegårdens dag
Efter gudstjenesten inviterer graver Jette Hoberg
til kirkegårdens dag. Der serveres kirkekaffe, og
Jette vil vise rundt og fortælle.
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Musik og sang

Babysalmesang
Engum kirke vil gerne tilbyde babysalmesang for
børn fra 3-12 mdr. Der vil blive sunget salmer,
børnesange, rim og remser i kirken, inden vi slut-
ter med kaffe og snak i konfirmandstuen. Kontakt
Inge Pilegaard for yderligere oplysninger

Spirekor
For børn i 0.-2. kl. 
Mandage kl. 14.15-15.10 i konfirmandstuen. 
Start: 20. august.
Børnene hentes i og bringes tilbage til SFO. (Ind-
imellem bliver vi på skolen og synger). Vi synger
enkle sange og lærer, hvad det vil sige at synge,
synge sammen og i kor.
Koret medvirker til et par gudstjenester i løbet af
året + et par andre ting.

Børnekor
For børn i 3. kl. og frem. 
Mandage kl. 15.10-16.25 i konfirmandstuen. 
Start: 20. august.
I børnekoret arbejder vi videre med stemmen,
snuser til flerstemmighed. Koret medvirker til et
par gudstjenester og lign. i løbet af året.
Tilmelding til, samt yderligere oplysning om spire-
og børnekor fås ved henvendelse til Anne Louise
Krogh tlf.: 20 77 99 82. Mail: alk@annelouise-
krogh.dk
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Kirkekor
Kirkekoret er for alle sangglade, så har du lyst at
lære nye sange og salmer og til at synge i voksen-
kor, er du meget velkommen. Øveaftner er ca. en
torsdag i måneden kl. 18.30-20.30 i konfirmand-
stuen. Første øveaften er d. 30. august.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til
Anne Louise Krogh tlf.: 20 77 99 82, 
mail: alk@annelouisekrogh.dk 

Gospelkor
For alle interesserede. Øveaftner er ca. hver
anden tirsdag. 10 gange forår og efterår. Kl. 19-21
i kirken. Koret medvirker ved jule- og forårskon-
cert. Kontakt for yderligere oplysninger: Bent
Bang Jakobsen:  Tlf.: 27645756.

Koncerter
Julekoncert:
3. søndag i advent d. 16. dec. kl. 16
Den traditionelle adventskoncert for hele familien.
Korene medvirker. I år medvirker også sopran Mai-
Britt Skifter og pianist Runa Saabye.

Forårskoncert:
Torsdag d. 2. maj kl. 19
Alle kirkens kor afslutter sæsonen med en forårs-
koncert for hele familien.



Sognepræst
Inge Pilegaard Thomsen
Engum Præstegård
Engumvej 99
7120 Vejle Ø
Mobil 3031 5960
E-mail ipt@km.dk
(fridag mandag)

Graver
Jette Hoberg Sørensen
Tlf. 61 72 88 94

Organistvikar
Anny Jespersen
Vejle
Tlf. 2629 6079
annyejespersen@gmail.com

Kirkeværge
Arne Mølgaard
Østervang 22,
Assendrup,
Tlf. 2045 2658

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

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

Kontakt

Tinglev Bogtrykkeri - 74 64 40 38

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

Folderen er udgivet af Engum Kirkes Menighedsråd, 
august 2018

Redaktionsudvalget:
Inge Pilegaard (ansvarshavende) 

og Engum menighedsråd / Gunnar Skibsholt.
Fotos: Gunnar Skibsholt.


