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HVOR, HVEM OG HVORNÅR?
Kontakt kirkekontoret, hvis I ønsker barnedåb eller vielse. Ved ønske om
begravelse eller bisættelse kontaktes normalt en bedemand, som vil
sørge for kontakten til kirken.
Henvendelse vedrørende gravsteder rettes til kirkegårdskontoret.
Pyntning af kirken aftales med kirketjenerne.
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Årgang 97 // nr. 1 //
februar – marts – april – maj 2019

MIDDELFART KIRKEBLAD

www.middelfartkirke.dk

OM LIDT…
Det var to af de store træer i haven, der faldt, da vi her til lands i
efteråret 2018 måtte tage afsked
med først digteren og forfatteren
Benny Andersen og kort tid efter
sangskriveren og musikeren Kim
Larsen. Betegnelser som ”nationalpoet” eller ”nationalskjald”
gik igen i mediernes beskrivelser af dem begge, og selvom
de selvklart er forskellige på adskillige punkter, så udgør deres
tekster uomtvisteligt nogle af
grundstammerne i den danske
sangskat. Også i folkekirken har
Benny Andersen og Kim Larsen
sat deres solide aftryk. Der blev
for nogle år siden lavet en undersøgelse af hvilke digtere, der
oftest blev nævnt fra prædikestolen rundt om i de danske kirker,
og her kom Benny Andersen ind
på en solid førsteplads. At Kim
Larsens ”Om lidt bliver her stille”
med tiden er blevet en klassiker,
når det gælder udbæringsmusik
ved bisættelser og begravelser
kan de fleste organister og præster nok nikke genkendende til.
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Men hvad er det Kim og Benny
kan, som i den grad rammer noget i den danske folkesjæl? Buddene har været mange henover
efteråret, og det vil føre for vidt,
hvis jeg skulle følge alle buddene
til dørs i nærværende kirkeblad.
Men de kan begge noget med
ord, og lad mig i den forbindelse henlede opmærksomheden
på et pudsigt sammenfald: Hos
både Kim og Bennys måske største hits spiller ordene ”om lidt”
en afgørende rolle. ”Blomsterne
blomstrer op, der går en edderkop, fuglene flyver i flok, når de er
mange nok. Livet er ikke det værste, man har, og OM LIDT er kaffen klar.” Der er en uudgrundelig
forventnings stille, sitrende glæde på spil hos digteren, der måske? er på en lille morgenrunde
i haven, og som pludselig dufter
eller hører den bryggende kaffemaskine, der ordløst bebuder:
OM LIDT er kaffen klar. Det er
forventningens stille glæde, det
handler om. Ville det være det
samme, hvis sætningen i stedet

for havde lydt: ”Og NU er kaffen
klar!” Nej, vel? Det kan tværtimod
nærmest komme til at lyde som
en bebrejdelse: Kom nu, Benny,
kaffen er klar – og snart ved at
blive kold.
Hos Kim Larsen er der også noget vigtigt på spil, som først indtræffer om lidt: ”Om lidt bliver her
stille, om lidt er det forbi. Fik du
set det, du ville, fik du hørt din
melodi (…) om lidt, om lidt er vi
borte, vi ses – måske – igen.” Havde sangen opnået samme klassiker-status, hvis den havde lydt.
”Nu er her stille. Nu er det forbi.
Nu er vi borte.”? Næppe, vil jeg
vove at påstå. Der er med andre
ord noget med ordene ”om lidt”,
som gør noget ved begge sange.
Der er håb, der er forventning i
”om lidt…”
Vi er i vinterens stadigt mørke
dage. Vi venter og længes efter lys og sommer. Trange tider,
langsomt skrider, vinteren strenges, og vi tier og venter. Men under mulden er spirer allerede på
vej. Foråret vil komme. Lyset vender tilbage – om lidt… Og sådan
er det også med menneskelivet
set i kristendommens perspektiv.
Vi fødes, og vi dør. Ingen kan vide

sig sikker på, hvornår det sidste
sker, det kan komme i morgen,
det kan ske om mange år. Men i
evangeliets lys er menneskelivet
spændt ud mellem ventetiden på
det, der endnu ikke er sket og så
at leve på det ord, at vi allerede
har fået det hele foræret: Vores
far i himlen har allerede besluttet at give os sit rige, sin kærlighed, sit levende håb. At leve sit liv
med evigheden som horisont er
at leve med bevidstheden om, at
der er noget godt i vente: En evighed, som vi allerede nu har lov at
opleve i små glimt af lykke, men
som også rækker videre ud over
livet på jorden. Og på elegant vis
åbner begge sange op for evighedens svimlende perspektiv
henover vores små liv: Måske er
vi borte – om lidt – livet er så kort.
Måske vi ses igen, om lidt? Vi ved
det ikke, men vi håber og tror, at
det er sådan. Det gælder om at
leve, mens vi kan. Og selvom vi
måske ikke fik set alt det, vi ville,
så blomstrer blomsterne alligevel
op, og – om lidt – er kaffen klar.
Der er noget at glæde sig til… En
forventning om, at det, der vil
komme, det, vi venter på, er noget godt. Om lidt…
Johanne Langkjær Fårup
MIDDELFART KIRKEBLAD
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AKTUELT

DUKKETEATERET SVANTEVIT
”NATTERGALEN ”
Lørdag den 2. februar kl. 10.00

Det prisvindende dukketeater
Svantevit og ”De 4 fire violiner fra
Måle” præsenterer et nyt bud på
dramatisering for børn af H.C. Andersens eventyr ”Nattergalen”.
I forestillingen opleves digteren i
form af en storformat-dukke, midt
i den skabende proces. Som begivenhederne tager fart, må digteren
gribe til figurer og spiller ubesværet både kejser og kavaler. Musikken, der er af Aleksandr Zapolski,
er skrevet til eventyret og fortæller
eventyrets stemninger og begivenheder og bliver til en virkningsfuld

medfortælling om digterens inspiration.
Forestillingen er primært for børn
fra 4-11 år, men alle aldre er velkomne.
Der er gratis adgang.

NØDHJÆLPSKARAVANEN
Tirsdag den 5. marts

Som en del af Folkekirkens Nødhjælps #TagDel-projekt kommer
Nødhjælpskaravanen på besøg
hos de kommende konfirmander
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i Middelfart kirke tirsdag den 5.
marts.
Karavanen er workshops tilrettelagt af unge volontører, der alle
har boet med nogle af verdens fattigste mennesker. Målet er at give
deltagerne indsigt i unges vilkår i
verdens fattigste lande gennem leg
og personlige fortællinger.
Samtidig lærer de unge, at nødhjælp nytter, og de motiveres til
selv at prøve at gøre en forskel.

SOGNE-EFTERMIDDAG

Onsdag den 10. april kl. 15 i Sognegården

Foto: Josefine
Kampmann

SOGNEAFTEN

Onsdag den 27. marts kl. 19.30
Jan Hus – kirke, korstog og kætteri
ved forfatter og journalist Peter Tudvad
Hvem var det, der gjorde op med afladshandlen, med
paven som Guds ligeværdige stedfortræder og med kirkens verdslige magt? Martin Luther! Hvem var det, der
insisterede på Skriften som kristendommens afgørende
instans og på at forkynde Evangeliet på modersmålet i
stedet for latin? Martin Luther!
Sandt nok, men hundrede år før ham gjorde en anden
det samme: Jan Hus!
I modsætning til Luther endte Hus på kætterbålet, nemlig i Konstanz i 1415. Men det stoppede ikke hans tilhængere hjemme i Prag, hvor de hurtigt efter førte hans
tanker ud i livet, først som en reformation, senere som
en revolution.
Fem korstog blev udkommanderet mod de oprørske
tjekker, men alle slået tilbage. Resultatet blev, at husitterne, som de kaldte sig, i to hundrede år nød en religionsfrihed, som andre europæere først fik under oplysningstiden. Og selvom tjekkerne igen mistede deres
frihed, gav de ikke op, men endte med at genvinde den
– og gøre Hus til national samlingsfigur i vore dages
Tjekkiet.

”Bedstemors bøger
– et glimt af Sønderjyllands historie”
ved forfatter og tidligere sognepræst
Einar Fog-Nielsen
Sidste år markerede vi en vigtig 100 årsdag i
Danmarkshistorien. Den 11. november 1918
sluttede 1. verdenskrig, hvor bl.a. cirka 5000
sønderjyder døde i en krig, som de blev tvunget
til at deltage i uden at have hjertet med.
Denne vigtige dato og begivenhed blev markeret overalt i Europa, og til næste år – i det tidlige
forår 2020 – er det 100 år siden, sønderjyderne
stemte sig tilbage til Danmark efter at have været under tysk overherredømme i 56 år siden
1864, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland blev trukket ved Kongeåen.
Dette og meget andet skrev Einar Fog-Nielsens
bedstemor, Margrethe (der var gårdmandskone
ved Gram), om i sine dagbøger fra den tid. Ved
eftermiddagens foredrag vil Einar Fog-Nielsen
fortælle den spændende historie.
Gratis adgang. Kaffe og brød 10 kr.
Foto:
Jørgen Ungstrup

Der er fri entré. Vin og ost 15 kr.
Vi begynder i kirken kl. 19.00
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26.

Tirsdag

31.

Midfaste søndag

1.
2.

Mandag
Tirsdag

APRIL

28.

24.

3. søndag i fasten

Torsdag

19.

Tirsdag

27.

19.

Tirsdag

Onsdag

17.

2. søndag i fasten

26.

13.

Onsdag

27.

12.

Tirsdag

Onsdag

10.

Tirsdag

10.

Søndag

Askeonsdag

1. søndag i fasten

5.
6.

Tirsdag

10.

4.

Mandag

1. søndag i fasten

3.

Fastelavnssøndag

MARTS

26.

Tirsdag

6.

Onsdag

24.

6.

Onsdag

Seksagesima

5.

Tirsdag

20.

5.

Tirsdag

17.

5.

Tirsdag

Onsdag

4.

Mandag

Septuagesima

3.

4. søndag efter helligtrekonger

10.

2.

Lørdag

Sidste søndag efter helligtrekonger

1.

Fredag

FEBRUAR

Kl. 17.00-19.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 10.30

Kl. 19.30-21.00

Kl. 19.30-21.00

Kl. 19.00-19.30

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 19.00-21.00

Kl. 17.00-17.45

Kl. 10.30

Kl. 18.00-20.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.00-14.00

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Kl. 19.30

Kl. 17.00-19.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 10.30

Kl. 19.00-21.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 18.00-20.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 18.00-19.00

Kl. 17.30-18.00

Kl. 19.00-21.00

Kl. 17.00-19.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 8.30

Herreklub

– og efterfølgende mandage:
Mandagscafé undtagen 15. april og 22. april

Gudstjeneste ved Peter Lind

Orgelkoncert med Niels-Anker Weldingh

Sogneaften med Peter Tudvad

Aftenandagt

Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Litteraturkreds

Koncert med børnekor fra Middelfart og Strib kirker

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Menighedsrådsmøde

Varmestuestrik

Sogneindsamling

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Aftengudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup,
Jens Backer Mogensen og Middelfart kirkes pigekor

Herreklub

– og efterfølgende mandage: Mandagscafé

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Litteraturkreds

Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Peter Lind

Menighedsrådsmøde

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Fællesspisning – husk tilmelding 1. februar

Familiegudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
og Middelfart kirkes børnekor

Litteraturkreds i sal 2

Herreklub i sal 1

Varmestuestrik sal 2

– og efterfølgende mandage:
Mandagscafé undtagen vinterferie den 11. februar

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Dukketeateret Svantevit "Nattergalen"

Morgensang i mørket

Alt markeret i farve foregår i kirken – ellers foregår arrangementerne i Sognegården, Algade 7.

GUDSTJENESTER, KONCERTER, FOREDRAG MM.:

21.
22.

Påskedag
2. påskedag

15.
15.
17.
18.
19.

Onsdag
Onsdag
Bededag
Lørdag
4. søndag efter påske

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 10.00-11.00

Kl. 19.30

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 10.30

Kl. 18.00-19.00

Kl. 17.30

Kl. 10.30

Kl. 12.30

Kl. 11.00

Kl. 9.30

Kl. 10.00-11.00

Kl. 18.00-20.00

Kl. 17.00-19.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 10.30

Kl. 11.00

Kl. 9.30

Kl. 10.30

Kl. 12.30

Kl. 11.00

Kl. 9.30

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 19.30

Kl. 10.30

Kl. 18.00-20.00

Kl. 15.00-16.30

Kl. 19.00-21.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 19.00-19.45

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester
i Middelfart kirke.
Ring venligst til kirkekontoret senest fredag kl. 12

30.

12.

3. søndag efter påske

Kristi himmelfartsdag

11.

Lørdag

26.

11.

Lørdag

5. søndag efter påske

11.

Lørdag

25.

9.

Torsdag

Lørdag

8.

Onsdag

23.

7.

Tirsdag

Torsdag

7.

Tirsdag

21.

6.

Mandag

22.

5.

2. søndag efter påske

Onsdag

4.

Lørdag

Tirsdag

4.

Lørdag

MAJ

28.

19.

Langfredag

1. søndag efter påske

18.

Skærtorsdag

27.

14.

Palmesøndag

Lørdag

10.

Onsdag

27.

10.

Onsdag

Lørdag

9.

Tirsdag

23.

9.

Tirsdag

27.

7.

Mariæ bebudelsesdag

Lørdag

6.

Lørdag

Tirsdag

2.

Tirsdag

Minikonfirmandgudstjeneste ved Marie Krejberg

Der er kirkekaffe den 3. februar,
3. marts, 7. april og
5. maj efter højmessen kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Minikonfirmandgudstjeneste

Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe i Kirkehuset

Forårskoncert

Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Peter Lind

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Fællesspisning

Familiegudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

Babysalmesang

Menighedsrådsmøde

Herreklub

Varmestuestrik i Sognegården

– og efterfølgende mandage: Mandagscafé

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Konfirmation ved Marie Krejberg

Konfirmation ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

Konfirmation ved Peter Lind

Varmestuestrik i Sognegården

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Peter Lind

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Menighedsrådsmøde

Sogneeftermiddag med Einar Fog-Nielsen

Litteraturkreds

Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Dåbsgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

PLEJEHJEMS
GUDSTJENESTER

HJÆLP MEDMENNESKER I NØD
Søndag den 10. marts 2019

deltager Middelfart kirke i Folkekirkens
Nødhjælps årlige husstandsindsamling
Der findes ingen fast formel
for, hvordan man bedst hjælper mennesker i nød. Hver ny
krise kræver, at man tænker i
nye baner. Det er dét, Folkekirkens Nødhjælp gør – finder de
bedst mulige måder at hjælpe
på i en hvilken som helst situation i de 25 lande, de arbejder i.
I 2017 blev Folkekirkens Nødhjælp vurderet af DANIDA til at
være én af Danmarks bedste
NGO’er til humanitært arbejde.
Pengene fra indsamlingen er
med til at bekæmpe sult, sygdom, minefare, tørke, oversvømmelser, overgreb, frarøvelse af jord og anden ekstrem
ulighed – og til at (gen)opbygge
robusthed i verdens mest udsatte områder. Ligeledes arbej-
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der de med menneskerettigheder og minerydning. Der bliver
holdt skarp kontrol med korruption og regnet omhyggeligt
på hvert eneste projekt, så det
gavner flest muligt og bærer sig
selv.
Meld dig som indsamler til
Jørgen Gundtoft Hansen på
mobil 40 11 33 25 eller mail:
joergengundtofthansen@
gmail.com
En rute tager 2-4 timer. Vi
går ud fra Sognegården,
Algade 7, kl. 10-16.
Det nytter! Siden den første
indsamling i 1999 har frivillige
samlet mere end 224 millioner
kroner, som har givet håbet tilbage til millioner af mennesker.

Område Skovgade
ved Marie Krejberg
Tirsdag den 19. februar kl. 14.00
Tirsdag den 19. marts kl. 14.00
Tirsdag den 9. april kl. 14.00
Tirsdag den 14. maj kl. 14.00
Område Fænøsund
ved Jens Backer Mogensen
Torsdag den 21. februar kl. 14.00
Torsdag den 21. marts kl. 14.00
Torsdag den 11. april kl. 14.00
Torsdag den 16. maj kl. 14.00

FDF
Kontakt kredsleder
Gitte Jensen på e-mail
kredsleder@fdfmiddelfart.dk
eller se www.fdfmiddelfart.dk

MORGENSANG
I MØRKET

MUSIK

Fredag den 1. februar kl. 8.30

ORGELKONCERT I
KIRKEN

I samarbejde med elever og musik
lærere fra Vestre Skole holder sognepræst Johanne Langkjær Fårup
og organist Johanne Diemer en
morgensang, som lys mod mørket.
Alle er velkomne.

Torsdag den 28. marts
kl. 19.30
Ved organist Niels-Anker Weldingh.
Koncerten er en ”lukkekoncert”,
som bliver erstatning for den sædvanlige sommerkoncert, da man
regner med, at kirken i eftersommeren bliver lukket på grund af
kalkning.
Ved koncerten vil Weldingh spille
værker af bl.a. Buxtehude, Clérambault, Bach og Josef Rheinberger.
Der er fri adgang til koncerten.

FÆLLESKONCERT
MED BØRNEKORET FRA
STRIB KIRKE
Caspar Præstegaard, som er leder
af Middelfart kirkes børnekor, holder fælleskoncert med Strib børnekor, ledet af organist Helle Sørensen, to gange dette forår.
Første gang bliver tirsdag den 19.
marts kl. 17 i Middelfart kirke, efterfulgt af en senere fælleskoncert
i Strib kirke.

FORÅRSKONCERT
I KIRKEN

Onsdag den 22. maj kl. 19.30
Det er igen i år byens rytmiske kor,
Choir Please, med band, der synger foråret ind. Korets dirigent er
Hans-Henrik Skieller.
Kirkens organist, Niels-Anker Weldingh, vil bidrage med orgelsoloer
samt spille til fællessalme.
Der er fri adgang.

MIDDELFART KIRKEBLAD
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FASTE AKTIVITETER

MANDAGSCAFÉ
I Mandagscafeen mødes vi hver
mandag kl. 10.00-11.30. Formiddagen byder på sang, kaffe/te med
brød til 10 kr., god og hyggelig snak
samt en lille historie eller anden
underholdning.
I Mandagscafeen er alle hjerteligt
velkomne!
Der er ikke Mandagscafé den 11.
februar på grund af vinterferie
samt den 15. april og 22. april på
grund af påsken.
Deltagere, som er dårligt gående,
kan bestille gratis kørsel til cafeen.
Ring til kirkekontoret inden fredag
kl. 12 på tlf. 64 41 33 36 og bestil
taxa.
Afbestilling af taxa skal ske
direkte til Ejby Taxa på
tlf. 6446 1290 .

VARMESTUESTRIK
Vi fortsætter med at strikke hver
anden tirsdag i ulige uger kl. 16.3018.00 – dog ikke i uge 7, hvor mange holder vinterferie.
Efterårets strik er blevet vel modtaget på forskellige destinationer,
primært i Fredericia og Odense, så
mange har forhåbentlig haft – og
har – glæde af de mange lune ting,
som strikkedamerne har frembragt.
Bit Jensen
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HERREKLUB
Herreklubben
mødes den 1.
eller 3. tirsdag i
hver måned kl.
17-19 (undtaget
juli, august og
december).
Herreklubbens næste møde er den
5. februar med bundgarnsfisker Allan Buch.
Prisen for ostemad og kaffe er 20,kr. per mand, som betales ved arrangementet.
Husk tilmelding til Jørgen Madsen på tlf. 50 48 19 31 eller mail
jg.madsen@stofanet.dk
senest
fredag den 1. februar.
Efterfølgende mødes Herreklubben den 5. marts, den 2. april og
den 7. maj.
Programmet annonceres på hjemmesiden og i Melfarposten.

LITTERATURKREDS
FORÅR 2019
I denne sæson læser vi igen både
ældre og nyere litteratur.
Den første bog er: ”Læseren i morgentoget” af franske Jean-Paul Didierlaurent. Bogen handler om
bogelskeren Guylain Vignolles, en
stille eksistens, der lever af det, han
hader mest af alt, nemlig at makulere bøger. Og hvordan han forholder sig til dette paradoks, bliver vi

meget klogere på i løbet af bogen…
Vi skal tale om ”Læseren” tirsdag
den 5. februar kl. 19.00-21.00.
Tirsdag den 26. februar skal vi
læse en bog, som udkom i 1965,
nemlig ”Stoner” af amerikaneren
John Williams. Om bogens handling
kan siges, at den drejer sig om et
almindeligt liv, beskrevet i en
ualmindelig god bog, der nærmest har fået status af en klassiker, alle bør læse.
Den sidste bog er sikkert allerede læst af mange. Det er
Betty Smiths: ”Der vokser et træ i
Brooklyn”. I bogen følger vi pigen
Francie under hendes opvækst. Vi
hører om, hvor fattig familien er og
om hvilke strabadser, de må gennemgå for at få penge til dagen og
vejen.
Det er en spændende og rørende
bog, som vi skal snakke om tirsdag
den 19. marts.
Og så kunne det jo være, at vi skulle se filmen om Francie og træet i
Brooklyn tirsdag den 9. april!
Alle møder finder sted kl. 19 til ca.
21 i Sognegården, og alle er velkomne – også selv om man kun kan
deltage i et enkelt arrangement.
Den første bog kan hentes på kordegnekontoret i Sognegården fra
15. januar 2019 kl. 9-16. De øvrige udleveres, når vi mødes, eller
kan efterfølgende afhentes i Sognegården.
Bit Jensen

MIDDELFART
PROVSTIS KIRKEHØJSKOLE 2018/2019
Sæson 2018-19, ”TRO – Skam,
helbredelse og tre koner”, har
endnu to arrangementer tilbage:

FAMILIEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
I foråret indbyder vi til to familiegudstjenester med fællesspisning.
Den første familiegudstjeneste er
onsdag den 6. februar. Af hensyn
til mængden af mad er det nødvendigt at tilmelde sig spisningen senest fredag den 1. februar.
Det begynder i kirken kl. 17.30,
hvor vi har en kort familievenlig
gudstjeneste, derefter går vi i Sognegården, hvor der vil være mad
og hygge til kl. 19.00.
Børnekoret medvirker som den
musikalske side af familiegudstjenesterne.
Pris per voksen er 30 kr. og børn
(under 15 år) 15 kr. Tilmelding via
hjemmesiden eller til kirke- og kulturmedarbejder Tina Damgaard på
kiku@middelfartkirke.dk eller tlf. 61
28 76 07. Betaling ved spisningen.
Næste familiegudstjeneste er onsdag den 15. maj. Deadline for tilmelding: fredag den 10. maj.

23. februar er ”Tro og helbredelse” titlen på professor
Niels Christian Hvidts foredrag om, hvordan man kan
finde en mening med livet,
når tilværelsen udfordrer os.
Det foregår i Middelfart Sognegård kl. 9.00-12.00.
23. marts er der teaterforestilling i Husby Kirke. Forestillingen hedder ”Grundtvig og
kvinderne” (det er her, de tre
koner kommer ind i billedet),
og det er fortællere og musikere med rødder i Vestjyllands
Højskole, der performer. Inden forestillingen serveres
kaffe i Husby Forsamlingshus.
Arrangementet foregår kl.
9.00-12.00.
Tilmelding og nærmere oplysninger kan findes på kirkehøjskolens
hjemmeside,
www.kirkehojskole.dk, eller i
kirkehøjskolens folder, som
kan findes i kirkens våbenhus,
i Sognegården eller på biblioteket.

BABYSALMESANG
Forårsholdet begynder torsdag
den 9. maj og slutter torsdag den
20. juni. Vi begynder altid kl. 10 i
kirken. Efterfølgende byder vi på en
kop kaffe/te i Kirkehuset.
Alle babyer med deres voksne er velkomne. Husk en lille dyne til baby.
Torsdag den 30. maj er der ikke
Babysalmesang, men gudstjeneste
kl. 10.30, da det er Kristi himmelfartsdag.

MINIKONFIRMANDER
FORÅR 2019
Allerførst en hjertelig tak til forældrene til 3. klasserne for den store
opbakning. Minikonfirmandundervisningen går i gang i uge 9, og tirsdag den 2. april kl. 19 er den første
gudstjeneste med minikonfirmander, hvor familie og venner er meget velkomne.
I uge 16 holder vi påskeferie.
Lørdag den 25. maj er
der afslutning med gudstjeneste og efterfølgende
saft og kaffe i Sognegården. Her er familien selvfølgelig også velkommen.

Bit Jensen
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