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Jens Vogns

KUNSTEN

o:
Fot

at holde fri

For nylig gennemgik jeg De 10
bud i det gamle testamente
med mine konfirmander. Da vi
nåede til det 4. bud, Husk Sabbatsdagen og hold den hellig, fik
vi en snak om, at det bud handler
om at give sig selv lov til at få en
ugentlig fridag med hvile.
Men man kan ikke være i hvile,
hvis ikke ens omgivelser også er
det, og derfor ligger det i det 4.
bud, at det er en fælles hviledag,
hvor hele samfundet holder fri
samtidig, og hvor man derfor har
mulighed for at være sammen
med familie og venner, og ingen
skal noget.
Det er på grund af det 4. bud, at
vi har en ugentlig helligdag. Hos
os i den kristne del af verden er
det søndag. Det er derfor gudstjenesterne ligger søndag, for så
har man fri til også at tænke på
det, der er større end en selv.
Vi har i Danmark efterhånden
fjernet al lovgivning for helligdage, og det kan man argumentere
for og imod. Jeg synes, det er et
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tab, hvis konsekvensen er den, at
vi ikke længere har muligheden
for at holde fri samtidig. Pointen
i denne lille artikel er, at det gør
noget ved os, hvis vi glemmer at
have hviledage sammen.
Det er nemlig enormt bekymrende, når forskning nu viser, at
rigtigt mange mennesker og
ikke mindst yngre mennesker
kæmper med stress. Der er tilsyneladende noget, vi gør forkert.
Det gælder i særdeleshed, hvis
vi presser de unge generationer
på en måde, så de skal kæmpe
med stress og mindreværd.
Der er mange forklaringer. Men
en af dem er måske, at vi ikke
giver hinanden lov til at holde
ordentlig fri.
De sociale medier, som er mange unges vilkår, gør, at de aldrig
kan koble fra. Og jeg som voksen giver dem ikke noget godt
forbillede, for jeg tjekker min
mobiltelefon og min mail alt for
ofte. Men hvis man aldrig kobler
fra og holder fri, så kommer ens
krop og hjerne i konstant alarmberedskab.

Måske skal vi begynde
igen at lytte til ældgammel visdom, som vi finder
den i det 4. bud. Men i stedet

for at pege på de andre, kan vi
begynde med os selv og vores
nærmeste. For prioriterer vi selv
det, der er det vigtigste i vores liv,
nemlig tiden med de mennesker,
vi har fået som vores nærmeste?
Prioriterer vi at have hviledage
med hinanden, dage hvor der ingen krav er, og hvor vi ingenting
skal? Dage hvor vi kan fordybe
os i hinandens liv, dage med tid
til at tale og lytte, dage hvor der
er tid til at tie og hvile sammen?
Jeg opfatter det 4. bud mere
som en gave end et bud, mere
som en mulighed end et diktat.
Det er i orden at holde fri, det er
i orden ikke at besvare en mail
med det samme eller at reagere
på et socialt medie. Det er i orden bare at give sig tid til at være
sammen og lave ingenting.
Så her er en opfordring til sommerperioden, men også til tiden
på den anden side af sommeren.

Det er i orden at lægge
mobilen fra sig. Det er i

INVITATION TIL SOMMERFEST
Onsdag den 20. juni
kl. 17.30-20.00.

Det er igen tid for Middelfart kirkes traditionsrige udendørs
sommerfest og hygge ved sognegården.
Aftenen begynder med en kort og børnevenlig gudstjeneste i
kirken. Derefter byder vi på grillpølser, brød, sodavand, kaffe
og kage i området udenfor kirken og sognegården . Man er
også velkommen til at medbringe egne madvarer til grillen.
Medbring gerne tæpper eller havestole til at sidde på.
Vi håber, at alle, der har haft deres gang hos os, vil komme
denne aften, så vi kan ønske hinanden god sommer!

Det er gratis at deltage
i sommerfesten.

orden at prioritere nærvær med
dem, der betyder noget for en.
Det er i orden at holde fri. Men
det er svært, og derfor skal vi
genopdage kunsten at holde fri.

Jens Backer Mogensen
MIDDELFART KIRKEBLAD
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Sommerfest i - og udenfor Sognegården
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Sommerafslutning i Mandagscafeen i Sognegården

4.
7.
10.
17.
19.
19.
20. Kl. 17.30
20. Kl. 18.00 - 20.00
24. Kl. 10.30
25.

Mandag
Torsdag
2. søndag efter trinitatis
3. søndag efter trinitatis
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
4. søndag efter trinitatis
Mandag

8.
15.
22.
26.
29.

6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis
8. søndag efter trinitatis
Torsdag
9. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00 - 11.30
KL. 19.30
Kl. 10.30

6.
7.
12.
14.

Mandag
Tirsdag
11. søndag efter trinitatis
Tirsdag

Varmestuestrik i Sognegården

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Swingkoncert med Mikael Børresen og Michael Turkat

– og efterfølgende mandage Mandagscafe

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Peter Lind

Sommerkoncert med organist Niels-Anker Weldingh. Gratis entré

Gudstjeneste ved Einar Fog Nielsen

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Herreklub

Sommerafslutning Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Peter Lind

Afslutning Babysalmesang

- og efterfølgende mandage - Mandagscafé

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Der er kirkekaffe den 3. juni og 2. september efter højmessen.

Kl. 16.30 - 18.00

Kl. 10.30

5.

Kl. 10.30

Kl. 19.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 11.00 - 13.00

Kl. 17.00 - 19.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.00 - 11.30

Kl. 10 - 11.30

Kl. 10.30

10. søndag efter trinitatis

AUGUST

1.

5. søndag efter trinitatis

JULI

Sommerfestgudstjeneste

3.

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

1. søndag efter trinitatis

Kl. 9.00

3.

Minikonfirmandafslutning Østre og Vestre Skole

1. søndag efter trinitatis

Kl. 10.00

2.

Lørdag

JUNI

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

SOMMER I MIDDELFART KIRKE

26.

28.
29.
31.
31.
31.
31.
31.

12. søndag efter trinitatis

Tirsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag
Fredag

Kl. 10.00 - 11.30

3.
8.
9.

11.
15.
16.
18.
18.
23.
26.
28.
30.

Mandag
Lørdag
15. søndag efter trinitatis

Tirsdag
Lørdag
16. søndag efter trinitatis
Tirsdag
Tirsdag
17. søndag efter trinitatis
Onsdag
Tirsdag
18. søndag efter trinitatis

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Varmestuestrik

Familiegudstjeneste efterfulgt af fællesspisning i Sognegården - se
omtale side 7

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Herreklub

Litteraturkreds

Høstgudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Kordag

Varmestuestrik

Konfirmandstartgudstjeneste for Østre Skole og Middelfart Friskole
ved Marie Krejberg og Peter Lind. Efterfølgende er der orientering for
kommende konfirmander og deres forældre

Dåbsgudstjeneste ved Peter Lind

– og efterfølgende mandage Mandagscafe

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste i kirken ved Jens Backer Mogensen

Foredrag ved forfatter Dorthe Chakravarty

Rundvisning i kirken ved Jens Backer Mogensen

Fortælling om arkæologi på og ved kirkepladsen i Kirkehuset

Morgensang ved Johanne Langkjær Fårup og Marie Krejberg

Sogneudflugt. Mødested er havnen nedenfor kirken

Varmestuestrik i Sognegården

Konfirmandstartgudstjeneste for Vestre Skole, Fænøsund Friskole og
Lillebæltskolen ved Johanne Langkjær Fårup og Jens Backer Mogensen. Efterfølgende er der orientering for kommende konfirmander og
deres forældre

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester i Middelfart Kirke.
Ring venligst til kirkekontoret senest fredag kl. 13

Kl. 10.30

Kl. 16.30-18

Kl. 17.30

Kl. 10.30

17.00 - 19.00

Kl. 19.00-21.00

Kl. 10.30

Kl. 9.00-14.00

Kl. 16.30-18

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 10.30

2.

Kl. 22.00

Kl. 18.00

Kl. 17.00

Kl. 16.00

Kl. 9.00

Kl. 11.30 - 20.30

Kl. 16.30 - 18.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

14. søndag efter trinitatis

SEPTEMBER

19.

12. søndag efter trinitatis

SPIREKOR

Går du i 2-5.kl og har du lyst til at
synge i kor i kirken?
Efter sommerferien starter et
spritnyt børnekor op, nemlig
Middelfart kirkes spirekor.
Koret øver tirsdage fra 15.3016.30 i kirkens lokaler og vil
medvirke ved kirkens familiegudstjenester.
Korets leder er Caspar Præstegaard som er uddannet violinist
og musikpædagog fra konservatoriet i Odense. Han har en fortid
som drengekorsanger og er nu
kirkesanger i Højby Kirke, hvor
han jævnligt optræder sammen
med kirkens børnekor. Caspar
har siden begyndelsen af 2017
været korleder for Odense Teaterkor og Caramba Koret i Middelfart.
Vil du være med så
kontakt dirigent

Caspar Præstegaard
(jazzgarn@gmail.com)
for nærmere oplysninger.

Kom og vær med
- det bliver SJOVT!
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SOGNEUDFLUGT

Onsdag 29. august 2018
I år begynder vi udflugten i Kongernes Jelling med ca. 30 minutters fortælling i foredragssalen,
hvorefter der er frit spil på museet, ved stenene, skibssætningen og i kirken, indtil vi skal have
kaffe og kage på Jelling Kro.
Efter kaffen kører vi til Olsens Paradis ved Bramning, som er en
noget anderledes have. Vi holder andagt i Folding Kirke med
den smukke Svend HavsteenMikkelsen altertavle og slutter
dagen med en 2 retters menu på
KongeÅkroen.
Vi kører fra havnen nedenfor kirken kl. 11.30 og er hjemme igen
samme sted kl. ca. 20.30.
Billetter sælges i sognegården torsdag den 7. juni kl. 9.00.
Billetpris 250,- kr.

Billetten er incl. bus, fortælling
og entré, kaffe og kage samt de
2 retter aftensmad. Drikkevarer
til aftensmaden afregnes individuelt.

FAMILIEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING

FLAGGUDSTJENESTE

Nu indbyder Middelfart kirke til
familiegudstjeneste med fællesspisning.

Flagdag for Danmarks Udsendte
– hvert år den 5. september – afholdes efterhånden mange steder i Danmark.

Konceptet er helt enkelt, at vi
begynder i kirken kl. 17.30, hvor
vi har en kort familievenlig gudstjeneste, og derefter går vi i sognegården, hvor der vil være mad
og hygge til kl. 19.00.
Efter sommerferien begynder
samtidigt et andet nyt tiltag, da
kirken får et spirekor. Når spirekoret har haft tid til at komme
godt i gang, er det meningen, at
de skal medvirke som den musikalske side af familiegudstjenesterne.
Den første familiegudstjeneste
løber af stablen onsdag d. 26.
september. Af hensyn til mængden af mad er det nødvendigt at
tilmelde sig spisningen en uge
før arrangementet – det vil sige
d. 19. september.
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. 61287607.
Betaling ved spisningen.

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

5. september kl. 16.00

Dette skal ikke mindst ses på
baggrund af de mange mennesker, soldater og pårørende, der
de sidste 25 år er blevet påvirket,
har lidt afsavn og har bragt personlige ofre for vores land.
Dagen markeres i Middelfart
kommune med en kort gudstjeneste kl. 16 i Middelfart Kirke,
hvor feltpræst Jes Rønn Hansen prædiker.
Herefter går vi i samlet flok ned
til Værftet, hvor der vil være en
lille forfriskning, og hvor borgmesteren får ordet.
Marineforeningen, Garderforeningen, Forsvarsbrødrene, Beredskabstjenesten og Hjemmeværnet deltager ved gudstjenesten.

Område Skovgade
Ved Marie Krejberg
Tirsdag d. 19. juni kl. 14.00
Tirsdag d. 21. august kl. 14.00
Tirsdag d. 18. september kl. 14.00
Område Fænøsund
Ved Jens Backer Mogensen
Torsdag d. 21. juni kl. 14.00
Torsdag d. 23. august kl. 14.00
Torsdag d. 20. september kl. 14.00

En stor tak…
Til Middelfart Sparekasse,
som igen i år gjorde det muligt at få opstillet flagalléen
på forårets konfirmationsdage!
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SOMMERKONCERTER I KIRKEN

Torsdag d. 26. juli kl. 19.30
Finder den første sommerkoncert sted i kirken.
Det er kirkens egen organist,
Niels-Anker Weldingh, der lægger ud.
Programmet vil bestå af værker
af Couperin, J.S. Bach og César
Franck.
Af Bach vil Niels-Anker Weldingh spille præludium og fuga
i a mol, og koncerten afrundes
i den franske afdeling af César
Francks Pastorale og af Choral
nr. 3 i A dur.
Tirsdag d. 7. august kl. 19.30
Er der Swing-koncert med Mikael Børresen, klarinet og Michael Turkat, orgel.
Mikael Børresen er bosiddende i
Bremerhaven og Michael Turkat
i Hamburg. De er et fast makkerpar, og har tidligere gæstet
kirken.
Koncerten, som har arbejdstitlen
SWINGIT, vil netop være præget
af denne lette swingstil.
Der vil være værker af bl.a. Børresen selv, Bach, Fauré, Albinoni
og Evert Taube.
Den kendte ”Wild Cat Blues” giver minder om Acker Bilk.
Programmet har en bredde, der
appellerer til et alsidigt publikum. Der er fri adgang til begge
koncerter.
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TREKANTOMRÅDETS
KULTURFESTIVAL
Kulturfestivalen foregår i uge 35,
og fredag den 31. august er der
aktiviteter i hele byen.
Middelfart Kirke er ramme om
følgende arrangementer:
Kl. 9.00 er der morgensang i
kirken for alle ved Johanne Langkjær Fårup og Marie Krejberg
Kl. 16.00 fortælles der i Kirkehuset om arkæologien på og ved
Kirkepladsen.
Kl. 17.00 er der rundvisning i kirken.
Kl. 18.00 holder forfatteren Dorthe Chakravarty foredrag i Sognegården om Middelfartpigen Jo
Jacobsen, der blev Carlsbergfrue
og siden forfatter m.m.
KL. 21.00 Musik og lys i kirken.
Kl. 22.00 er der aftenandagt ved
Jens Backer Mogensen
Læs mere om alle aktiviteterne i
pressen.
KOR-WEEKEND I SEPTEMBER
Har du lyst til at prøve at synge
kor og til at være med til en festlig kordag, så tag din nabo under
armen og kom og vær med til
Middelfart kirkes kordag lørdag
d. 15. september.
Musiker og dirigent Caspar Præstegaard (leder af af Middelfart
kirkes spirekor og Caramba-

koret) vil stå for dagens prøve,
hvor vi sammen vil synge og øve
høstsange.
Søndag d. 16. september medvirker koret til en festlig høstgudstjeneste i kirken kl 10.30.
Lørdag den 15. september
kl. 9.00 - 14.00 (korprøve).
16. september er der korprøve kl.
9.15 forud for høstgudstjenesten.

FASTE AKTIVITETER

Tilmelding via hjemmesiden.

I Mandagscaféen er alle hjerteligt velkomne!
Deltagere, som er dårligt gående, kan bestille gratis kørsel til
caféen. Ring til kirkekontoret inden fredag kl. 12 på tlf. 64413336
og bestil taxa. Eller ring direkte
til taxakontoret (Ejby Taxa) på tlf.
6446 1290 og bestil.

Afbestilling af taxa sker i begge
tilfælde direkte til Ejby Taxa.
Der er sommerafslutning i
Mandagscaféen mandag den
25. juni kl. 11.00 - 13.00 med
smørrebrød og underholdning.
Første Mandagscafé efter ferien er mandag den 6. august.

VARMESTUESTRIK

MANDAGSCAFÉ
I Mandagscaféen 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.

Strikkepindene kan få lov at hvile
i sommerferien! Vi holder sidste
strikkedag tirsdag den 19. juni
og starter igen tirsdag den 14.
august kl. 16.30-18.00.
Hvis nogen ikke kan undvære
strikketøjet, kan man henvende
sig til undertegnede – så finder
vi noget garn fra vores lager i
Kirkehuset.
Bit Jensen.
MIDDELFART KIRKEBLAD
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LITTERATURKREDS
Der er vældig gang i læsekredsene rundt omkring – så derfor
kan det være svært at skaffe
visse af de bøger, som er særligt
velegnede til en god bogsnak.
Til efterårets sæson har jeg valgt
to nyere bøger og en lidt ældre,
men som følge af ovennævnte,
kan der komme ændringer undervejs.
Vi lægger ud 18. september med
den norske journalist og forfatter Åsne Seierstads ”To Søstre”.
Bogen er en historie om to unge,
velintegrerede somaliske søstre,
der en dag pakker deres ting og
uden at sige noget til familien
rejser til Syrien.
9. oktober skal vi diskutere
klassikeren ”Dræb ikke en sangfugl” af forfatteren Harper Lee.
Bogens handling udspiller sig i
Alabama i 1930’erne og fortæller
om, hvor svært det er for en sort
at blive behandlet retfærdigt i de
hvides samfund – vel at mærke
skrevet ud fra et barns oplevelser og synspunkter.
Sæsonens sidste bog er Anthony Doerrs ”Alt det lys, vi ikke ser”.
Temaer omkring 2. verdenskrig
er velbeskrevet gennem tiden,
men denne bog beretter om
børn på hver side af krigen –
børn, der ikke har noget valg i li10
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vet. Vi skal snakke om bogen 30.
oktober.
Som afslutning på sæsonen skal
vi 20. november se en film –
hvilken, ligger ikke fast endnu.
Alle møder finder sted kl. 19.00
- ca. 21.00 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 28. august 2018 kl. 9.00 13.00. De øvrige udleveres, når vi
mødes, eller kan efterfølgende
afhentes i Sognegården.
Bit Jensen
HERREKLUB
Herreklubben mødes den 3. tirsdag i hver måned (undtagen juli
og august) og den 19. juni skal
der grilles!
Tilmelding
senest
fredag
den 15. juni til kontaktpersonen for klubben: Jørgen Madsen tlf. 88173468 eller mail
JG.Madsen@stofanet.dk
Efter sommerferien mødes klubben igen den 18. september i
Sognegården.

MIDDELFART
PROVSTIS KIRKEHØJSKOLE
Programmet for kirkehøjskolens
kommende sæson er endnu ikke
klar, men planlægningen er i
fuld gang.
Arbejdstitlen er ´Tro og formidling´, og datoen for første arrangement er 6. oktober, hvor vi vil
prøve at belyse, hvordan man
kan formidle Bibelen i dag.
Nærmere oplysninger kommer i
kirkehøjskolens folder, som udkommer i løbet af foråret og kan
hentes i kirker, sognegårde og
på biblioteker.
Bit Jensen.

KONFIRMANDER 2019
Der er gudstjeneste og information til kommende konfirmander
fra Vestre Skole, Fænøsund Friskole og Lillebæltsolen søndag
den 26. august ved Johanne
Langkjær Fårup og Jens Backer
Mogensen og for Østre Skole og
Middelfart Friskole søndag den
9. september ved Marie Krejberg
og Peter Lind.
Tirsdag den 11. og torsdag den
13. september (uge 37) låner vi
de kommende konfirmander til
en hel dag i og omkring kirken.
Vi sørger for forplejning. Husk
praktiske sko og evt. regntøj.
MINIKONFIRMANDER
EFTERÅR 2018

FDF
Kontakt kredsleder Michael
Thuesen på tlf. 4239 4269
eller se www.fdfmiddelfart.dk

Efterårsholdene er 3A. fra Lillebæltskolen, Vestre Skole og
Østre Skole samt 3.klasse fra
Middelfart Friskole og Fænøsund Friskole.
Undervisningen bliver fra 14.15
- 15.25 tirsdag, onsdag eller
torsdag. Eleverne får en invitation med hjem umiddelbart efter sommerferien og tilmelding
kommer på hjemmesiden.
B. og C. klasserne inviteres i foråret 2019.
MIDDELFART KIRKEBLAD
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