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Farvel
Første april må vi sige farvel til to kendte
ansigter ved Middelfart Kirke.

Det ene ansigt tilhører vores kordegn, Lars
Brønserud, som i næsten 35 år har betjent
kirkekontoret og medvirket ved gudstje-

nesterne i kirken – og på den måde været
i kontakt med kirkelige myndigheder og
mange af byens borgere. Lars har også været
krumtappen i styringen af kalenderen i et
travlt hus.
Tak til Lars for lang og trofast tjeneste – en
tjeneste, som har været udført med stor
venlighed og omhu!

af huset samt mange forskellige gøremål
som sekretær for præster og menighedsrådsmedlemmer og været en uundværlig
blæksprutte! Også tak til Norbert!

Samtidig farvel til regnskabsfører Norbert
Grabbert, som med sikker hånd har ført
kirkens regnskaber i omkring 25 år. Ligesom
Lars har Norbert haft utallige kontakter ud

Vi vil savne både Lars og Norbert, som med
deres farverige personligheder har sat deres
præg på livet omkring kirken i så mange år.

Jeg startede mit arbejdsliv i Danmark som
bankassistent i Sydbank i Kruså. Senere
skiftede jeg til en stilling som rådgiver og
sagsbehandler i samme bank, men dog
i en afdeling for udenlandske kunder i
Padborg, som senere flyttede til Gråsten.

kasserer, og gennem det virke har kirken
fået en stor betydning for mig. Derfor
besluttede jeg at tage kordegneuddannelsen, som jeg synes, er mangfoldig. Nu
glæder jeg mig til tage udfordringen op i
Middelfart.

… og goddag
til Joachim Rinck, som skal erstatte såvel
Lars som Norbert. De to stillinger er blevet
omlagt til én på den måde, at alle kirketjenester er taget ud af stillingen.
Joachim fortæller:
Må jeg præsentere mig som den nye
kordegn her i sognet. Mit navn er Joachim
Rinck, er 60 år og bor i Kolding.
Jeg er født og opvokset i Tyskland mellem
Hamborg og Bremen. Her tog jeg min
uddannelse som bankassistent. Min
kærlighed til en dansk pige lod mig så føre
til Kolding for 30 år siden.

Efter mere end 16 år i det Sønderjyske
fik jeg arbejde som bankbetjent i Kolding
indtil sidste år. I 2009 blev jeg dansk
statsborger.
I alle de år har jeg haft en tæt tilknytning
til Sdr. Stenderup sogn ved Kolding, hvor
jeg i 2012 blev op- fordret til at stille op
som medlem i menighedsrådet. Her er jeg

Bliv indsamler
søndag den 13. marts
Søndag den 13. marts 2016 har vi den
fornemme tradition i Middelfart Sogn at
slutte talrigt op om vores årlige sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp.
Pengene går til arbejdet mod sult blandt
verdens fattigste – fordi vi også tror på
et liv før døden. I år er hjælpen særligt
rettet mod kvinder og børn. Vi har også
brug for din hjælp!
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Meld dig som indsamler til
Jørgen Gundtoft Hansen på
mobil 40113325 eller mail:
joergengundtofthansen@gmail.dk
En rute tager 2 – 4 timer. Vi går ud
fra Kirkehuset, Algade 3, kl. 10 – 16.

Ingen kolde konfirmander her
Kinderne var røde og tæerne uden tvivl
kolde, men det var ingen hindring for en
rigtig god stemning ved konfirmand-eventet
”Lys i mørket” i Odense den 20. januar i
bidende frost.
140 friske konfirmander fra Middelfart tog
bussen til Odense for at deltage i det årlige
konfirmandtræf sammen med 260 konfirmander fra bl.a. Ærø, Nyborg og Kerteminde.
Vi blev budt velkommen i Domkirken, delt
op i hold og sendt ud i kulden for at lede
efter lys i mørket.
Der var 4 poster på ruten, og grønt hold
begyndte med at få en veritabel dunder
prædiken udenfor Gråbrødre Klosterkirke.
Vores egen sognepræst Marie Krejberg som
katolsk præst truede os så eftertrykkeligt
med skærsild og helvede, at vi tiltrak flere
nysgerrige odenseanere.
Vi kunne kun reddes ved at købe afladsbreve,
og dem solgte munkene velvilligt inde i kir-

ken. Vi blev bænket med blyanter og kunne
så krydse vores synder af. Havde vi f.eks. løjet
eller været onde mod en kammerat?
Pludselig var der et vældigt rabalder, og
så fik en dansk version af Luther jaget
katolikkerne ud af kirken og forklaret, at
Guds kærlighed er for alle, høj som lav, og
at de afladsbreve kunne vi smide i nærmeste
skraldespand.
I Skt. Hans Kirke blev vi overrasket på
gårdspladsen af en djævel, der fra en lem i
tårnet forsøgte at overtale os til kun at tænke
på os selv.
Inde i kirken fik vi holdsvis heldigvis den
modsatte historie fra flere præster med
særlige funktioner, bl.a. feltpræsterne Jess
Rønn Hansen og Jens Rothman (bill.) og
gadepræsten i Odense, Peder Thyssen, ikke
som foredrag men som udveksling, og konfirmanderne lyttede og bød ivrigt ind.
I gården til Bispeboligen var der fyldt med levende lys, og kutteklædte munke udleverede
en seddel på latin til alle.
En abbed stod i døren og fortalte os om
klostrets grundlægger Sct. Gertrud og om
alle hendes gode gerninger og satte os i
gang med Fadervor, som stod på latin på
sedlen. Heldigvis kom vi ikke særlig langt,
før Luther afbrød os og fortalte om, at vi ikke
behøver hverken helgeninder eller præster

for at have adgang til Gud, og at Guds nåde
er ubetinget. Luther sluttede af med at sætte
sine teser fast på kirkedøren, og efter at have
understreget, at Gud, som skabte alting, nok
så også forstår dansk, sluttede vi af med at
bede Fadervor sammen på dansk.
I Domkirken var lyset dæmpet, og der var
mange stearinlys. Koret var mørkt, men en
enkelt projektør fremhævede den midterste
del af Claus Bergs smukke altertavle, hvor
Jesus hænger korsfæstet.
Med ord og musik fik vi genfortalt Jesu historie og afsluttede med en stående nadver.
Sluttelig var alle hold tilbage, og biskop Tine
Lindhardt fortalte en historie om, hvordan
vi alle kan tænde lys i mørket hos hinanden,
og at lyset nogle gange kommer uventet og
overraskende og er af stor betydning.
Biskoppen afsluttede med velsignelsen og
introducerede Søren Okholm, der sang
coverversioner af Adele og Rasmus Seebach og det var noget, konfirmanderne kendte!

Maskernes Monument
Stedet er Trapholt Kunstmuseum. Inde
i et af de meget højloftede udstillingslokaler står der en klynge huse i alle
regnbuens farver. Går man tættere
på, ser man, at de fem huse er sat
sammen af håndstrikkede trekanter.
Den højeste bygning er et ca. 5 meter
højt laksefarvet/blågrønt tårn bestående
af 5-600 trekanter. Tårnet er strikket
og syet sammen af en gruppe strikkere
i Middelfart Kommune som et led i
kunstneren Isabel Berglunds projekt

’Maskernes monument’, som blev skabt
i løbet af sommeren 2015 i forbindelse
med Trekantområdets Kulturfestival. Nu
er de 5 huse fra Trekantområdets byer
samlet på Trapholt og er udstillet dér
indtil 22. maj.
Middelfart-strikkerne var med til udstillingsåbningen 20. januar og kunne
udpege nogle af de trekanter, de selv
havde strikket.
Bit Jensen
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Sognekalender
à Hvor intet andet er anført, foregår arrangementerne i Sognegården, Algade 7.

Marts

Tirsdag 1. Kl. 16.30-18
Varmestuestrik
Onsdag 2. Kl. 17-18.45
Salmemaraton i kirken
Mandag 7. Kl. 10-11.30
(og følgende mandage) Mandagscafé.
Der er påskeferie i mandagscaféen d.21
og 28. marts
Onsdag 9. Kl. 17-18.45
Salmemaraton i kirken
Onsdag 9. Kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
Tirsdag 15. Kl. 16.30-18
Varmestuestrik
Tirsdag 15. Kl. 19-21
Litteraturkreds
Onsdag 16. Kl. 17-18.45
Salmemaraton i kirken
Torsdag 17. Kl. 18-19.30
Påskeoptaktsgudstjeneste med fællesspisning.
Tirsdag 29. Kl. 16.30-18
Varmestuestrik

Onsdag 30. kl. 17-18.45
Salmemaraton i kirken

April

Søndag 3. Kl. 10
Kirkehøjskole – Vor Frue Kirke i
Nyborg.
Mandag 4. Kl. 10-11.30
(og følgende mandage) Mandagscafé.
Tirsdag 5. Kl. 19-21
Litteraturkreds. Afslutning.
Tirsdag 12. Kl. 16.30-18
Varmestuestrik
Onsdag 13. Kl. 19
Menighedsrådsmøde
Torsdag 21. Kl. 19
Minikonfirmandgudstjeneste
Tirsdag 26. Kl. 16.30-18
Varmestuestrik

Maj

Mandag 2. Kl. 10-11.30
(og følgende mandage) Mandagscafé.

Mandagscaféen er lukket 2. pinsedag
mandag den 16. maj,.
Tirsdag 10. Kl. 16.30-18
Varmestuestrik
Onsdag 11. Kl. 19
Menighedsrådsmøde
Onsdag 18. Kl. 19.30
Forårskoncert i kirken
Torsdag 19. Kl. 16.30-19
Cafékirke
Tirsdag 24. Kl. 16.30-18
Varmestuestrik
Torsdag 26. Kl 19.30
Sogneaften Michael Böss

Juni

Onsdag 1. Kl. 15
Eftermiddagsmøde
Onsdag 8. Kl. 19
Menighedsrådsmøde
Onsdag 15. Kl. 10-11
Billetsalg Sogneudflugt
Torsdag 16. Kl. 17.30-20
Sommerfest

Det sker…!
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.
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. 6441 3336 og bestil
taxa.
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Varmestuestrik
Afbestilling af taxa sker direkte til Ejby Taxa
på tlf. 6446 1290 .
Der er påskeferie i Mandagscaféen den 21. og
28. marts. Mandagscaféen er lukket mandag
den 16. maj, 2. pinsedag.

De flittige strikkere strikker stadig! I efteråret
sendte vi hele vores produktion til et opsamlingssted i Bogense, hvorfra det blev fordelt
til Fredericia Krisecenter, Kirkens Korshærs
Herberg og Café Paraplyen i Odense. Vi
fortsætter strikningen i Sognegården tirsdage
i ulige uger kl. 16.30-18.00.
Strikkegarn modtages gerne – og nye
strikkere er også meget velkomne! Garn og
opskrifter udleveres.
Bit Jensen.

Sogneaften
Torsdag den 10. marts
kl. 19.30:
Findes der en fælles
europæisk identitet?
Ved Uffe Østergaard, historiker, forfatter og
debattør, samt professor i historie på CBS
med speciale i europæisk identitetshistorie.
Hvilke værdier er det vi bygger Europa på?
Kan man (stadig) kalde Europa ”frit”, hvis
vi samtidig burer os inde bag hegn og mure?
Foredraget vil både indeholde tråde tilbage
i historien og vinkler på baggrund af den
aktuelle situation i Europa. Efter foredraget
er der tid til spørgsmål og debat.
Aftensang i kirken kl. 19.00.
Gratis adgang. Kaffe og brød 10 kr.
Torsdag den 26. maj
kl. 19.30:

De vil synge foråret ind med rytmiske korsatser og forårssange.
Kirkens organist, Niels-Anker Weldingh, vil
bidrage med orgelindslag og akkompagnement til fællessalme.
Koncerten vil bære præg af let forårsstemning.
Der er fri adgang.

Sogneeftermiddag
Onsdag den 1. juni
kl. 15 i Sognegården:
”Erindringsglimt af et
stille folk”
Ved sognepræst og provst emeritus Palle
Jensen
- om hvordan steder og lokaliteter formede
os og om, hvordan et persongalleri af såkaldt
almindelige mennesker gav os den bedste
ballast.

Det demente samfund
– Historieløshed i
nutidskulturen

Gratis adgang. Kaffe og brød 10 kr.

Ved Michael Böss, samfundsforsker, forfatter,
anmelder og fast kommentator ved Berlingske.

Vi fortsætter læsningen og mødes i litteraturkredsen 15. marts. Vi skal læse Ulla-Lena
Lundbergs ”Is”, som vi blev snydt for i forrige
sæson. Bogen beskriver meget smukt en
præstefamilies ankomst til et lille samfund i
den ålandske skærgård.

I dagens ´nutidskultur´ skal alting være
funktionelt, give mening og gå hurtigt.
Dagsordenen skifter konstant, og hvis man
ikke er først med det nyeste, sakker man bagud i det store kapløb. Eller - det tror vi i hvert
fald! For uden en bevidsthed om vor historie
ved vi ikke, hvad vi kommer af, og hvor vi er
på vej hen. Det gælder for det enkelte menneske, og det gælder for samfundet. Derfor
er det alarmerende, når vore politikere ikke
længere mener, at viden om demokrati,
dannelse og kristendom hører hjemme på
landets læreruddannelser. Eller når de ikke
kan finde penge til at markere jubilæer for
centrale begivenheder i danmarkshistorien.
Historieløsheden blandt den politiske og
kulturelle elite er efterhånden så omfattende,
at det er på tide at råbe op og sige fra.
Aftensang i kirken kl. 19.00
Gratis adgang. Kaffe og brød 10 kr.

Forårskoncert i Kirken
Onsdag den 18. maj kl. 19.30
er der forårskoncert i kirken.
Traditionen tro medvirker Choir Please med
dirigent Hans-Henrik Skieller og band.

Litteraturkreds forår 2015

Tilmelding til Grethe Krogh Jakobsen, 2344
1873, gkj@brenderupbiler.dk senest 29.
marts.
Se evt. nærmere på kirkehøjskolens hjemmeside, www.kirkehojskole.dk, eller i kirkehøjskolens folder, som kan findes i kirkens
våbenhus, i Sognegården eller på biblioteket.
Bit Jensen.

Cafékirke
Alle er velkomne i Cafékirken! Vi samles til
snak, kreativitet, andagt og spisning. Her er
der plads til at rode, til at hygge, til at være!
I foråret er der Cafékirke torsdag
den 19. maj kl. 16.30-19.00
Program:
16.30-16.45: Ankomst til frugt samt kaffe,
te og saft.
16.45-17.40: Det kreative hjørne for nogle,
legehjørne for andre.
17.45-18.15: Andagt i kirken.
18.15-19.00: Fællesspisning.
Pris 25 kr. pr. person, max 75 kr.
pr. familie.
Tilmelding ikke nødvendig.

Vi slutter sæsonen med en film – den vises
5. april.
Alle møder finder sted kl. 19 - ca. 21 i
Sognegården, og alle er velkomne – også
selv om man kun kan deltage i et enkelt
arrangement.
”Is” udleveres i Sognegården den 23. februar
om aftenen eller kan hentes på biblioteket
fra 24. februar.
Bit Jensen

Middelfart Provstis
Kirkehøjskole
Temaet for Middelfart Provstis Kirkehøjskole
2015-16 er ”Vores kirker”.
Sæsonen slutter med en udflugt til Vor Frue
Kirke i Nyborg, hvor vi efter gudstjenesten
kl. 10 får en rundvisning i kirken – bl.a.
skal vi høre om og se Maja Lisa Engelhardts
smukke altervindue, som blev indviet
tidligere på året. Vi slutter med frokost i Café
Anton i Nyborg.
Der er afgang fra Middelfart banegårdsplads
søndag den 3. april kl. 8.15 og fra Ejby-afkørslen kl. 8.30. Hjemkomst kl. ca. 16.

KFUM-spejderne
Kontakt gruppeassistenterne Lisbeth og
Flemming Larsen 6441 3426
eller gruppeleder Per Sørensen 6441 4064.

FDF
Numling: 4 år og 5 år/børnehave torsdag
kl. 16.45-17.45
Pusling: 0.klasse torsdag kl. 16.45-17.45
Tumling: 1. og 2. klasse torsdag
kl. 18.00-19.15
Pilt: 3. og 4. klasse onsdag kl. 18.00-19.30
Væbner: 5. og 6. klasse onsdag kl. 18.00-19.30.
Seniorvæbner: 7 og 8. klasse onsdag
kl. 18.00-19.30
Kontakt kredsleder Gitte Jensen på
e-mail kredsleder@fdfmiddelfart.dk
eller se www.fdfmiddelfart.dk
Middelfart Kirkeblad |
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Gudstjenester

marts – april – maj 2016

à Kirkebil kan
bestilles til alle
guds
tjenester i Mid
delfart Kirke. Ri
ng venligst
til kirkekontore
t senest fredag
kl. 13.00

Marts 2016
Midfaste søndag
Aftenandagt
Mariæ Bebudelses dag
Påskeoptakt gudstjeneste
og fællesspisning / torsdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

April 2016

10.30 MK
19.00 JBM
9.00 JLF

10.30 JBM

d. 20. marts
d. 24. marts
d. 25. marts
d. 27. marts
d. 28. marts

10.30 JLF
19.30 JBM
10.30 PL
10.30 MK
10.30 JLF

d. 2. april
d. 3. april
d. 9. april
d. 10. april
d. 16. april
d. 17. april

Minikonfirmandgudstjeneste

d. 21. april

Bededag
Lørdag konfirmation
4. søndag efter påske

d. 22. april
d. 23. april
d. 24. april

10.30 JLF
10.30 JLF
10.30 JBM

5. søndag efter påske
Kristi Himmelfartsdag
6. søndag efter påske
Pinsedag
2. pinsedag udendørs v. Middelfart Kirke
Cafékirkegudstjeneste
Dåbsgudstjeneste lørdag
Trinitatis søndag
Aftenandagt
Minikonfirmandafslutning lørdag
1. søndag efter trinitatis

d. 1. maj
d. 5. maj
d. 8. maj
d. 15. maj
d. 16. maj
d. 19. maj
d. 21. maj
d. 22. maj
d. 26. maj
d. 28. maj
d. 29. maj

10.30 MK
10.30 JBM
10.30 MK
10.30 PL
10.30 JLF

MK – Marie Krejberg,
JLF – Johanne Langkjær Fårup,
PL – Peter Lind,
JBM – Jens Backer Mogensen
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Kirkekaffe
Sogneaften
Sogneindsamling

18.00
JBM, JLF, MK

d. 17. marts

Lørdag konfirmation
1. søndag efter påske
Lørdag konfirmation
2. søndag efter påske
Lørdag konfirmation
3. søndag efter påske

Maj 2016
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d. 6. marts
d. 10.marts
d. 13. marts

9.30 MK
9.30 PL
9.30 JBM

11.00 MK
10.30 JBM
11.00 JLF
10.30 JLF
11.00 JBM
10.30 PL

12.30 MK
Kirkekaffe

12.30 JBM
19.00 JBM

Kirkekaffe

17.45 JBM
10.00 MK
10.30 JBM
19.00 MK
10.00 JBM
10.30 MK

Sogneaften

Plejehjemsgudstjenester
Område Skovgade

Område Fænøsund

Ved Marie Krejberg
Tirsdag den 15. marts kl. 14.00
Tirsdag den 19. april kl. 14.00
Tirsdag den 17. maj kl. 14.00

Ved Jens Backer Mogensen
Torsdag den 17. marts kl. 14.00
Torsdag den 21. april kl. 14.00
Torsdag den 19. maj kl. 14.00

Salmemaraton
Middelfart Provstis salmemaraton er nået til
Middelfart Kirke, og hver onsdag i marts
(undtagen den 23.) kl. 17-18.45 synger vi os
frem i salmebogen.
Det foregår i kirken, og alle er velkomne.

Salmemaraton fortsætter efterfølgende:
Maj
Kauslunde Kirke den 4. maj
Gamborg Kirke den 11. maj
Kauslunde Kirke den 18. maj
Gamborg Kirke den 25. maj

April
Føns Kirke den 6. april
Ørslev Kirke den 13. april
Udby Kirke den 20. april
Husby Kirke den 27. april

Minikonfirmander forår 2016

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Middelfart Kirke er i år vært for den
fælles pinsegudstjeneste i det fri, som
holdes sammen med Strib, Vejlby, Røjleskov,
Gamborg og Kauslunde Kirker.
Gudstjenesten foregår kl. 10.30 på pladsen
foran kirken, og bagefter vil Middelfart
Menighedsråd servere et let traktement.
Vi glæder os til en festlig og hyggelig
formiddag.

Sæt X i kalenderen
torsdag den 16. juni hvor Middelfart
Kirkes menighedsråd holder
den traditionelle sommerfest

Allerførst en hjertelig tak til forældrene til
3. klasserne for den store opbakning.
Minikonfirmandundervisningen er i gang,
og torsdag d. 21. april kl. 19 er den første
gudstjeneste med minikonfirmander, hvor
familie og venner er meget velkomne.
Uge 12 holder vi påskeferie og i uge 18 er
der kun undervisning om tirsdagen, og
da samler vi holdene og går en tur på
kirkegården.
Lørdag d. 28. maj er der afslutning med
gudstjeneste og efterfølgende saft og kaffe
i Sognegården. Her er familien selvfølgelig
også velkommen.

Konfirmationer
Østre Skole 7A
Østre Skole 7B
Østre Skole 7-8C
Middelfart Friskole
Vestre Skole
Lillebæltskolen 7A
Lillebæltskolen 7B
Fænøsund Friskole
Skrillingeskolen

lørdag den 2. april
lørdag den 2. april
lørdag den 2. april
lørdag den 9. april
lørdag den 9. april
lørdag den 16. april
lørdag den 16. april
lørdag den 16. april
lørdag den 23. april

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

9.30
11.00
12.30
9.30
11.00
9.30
11.00
12.30
10.30
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Adresser

Sognepræst Jens Backer Mogensen (kbf)
Hessgade 2, tlf. 6441 5322 – jbmo@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag.
Sognepræst Marie Krejberg
Bogøvænget 11, tlf. 6441 0341 – mk@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag.
Sognepræst Johanne Langkjær Fårup
Algade 15 , tlf. 6341 4333 – jmf@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag.
Provst Peter Lind
Kirstensvej 10, 6441 0206 – pli@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag.
Hospitalspræst Inger Marie Bojesen
Præst for det psykiatriske område, tlf. 2172 0137
Træffes efter aftale
Organist Niels-Anker Weldingh
Elmegade 14, tlf. 6441 3930, eller Sognegården tlf. 6441 3336
naw@middelfartkirke.dk

Hvor, hvem
og hvornår?
Ved fødsel og navngivelse
Man indberetter digitalt på borger.dk

Ved dåb

Kirkekontoret, kontordegn Joachim Rinck
Sognegården, Algade 7, tlf. 6441 3336 (kordegn), fax 6441 5472
mandag-fredag 9-14

Man henvender sig til kordegnen på
kirkekontoret og bestiller plads til en
dåb ved den ønskede dato og guds
tjeneste.
Derefter kontaktes den pågældende
præst med henblik på samtale.

Kirketjener Kenneth Hakala
Klintholmvej 29, tlf. 6440 2850 eller Sognegården, tlf. 6441 3336

Ved vielse

Organistassistent Johanne Diemer
H.P. Johansensvej 13, tlf. 2211 1865, johannediemer@yahoo.dk

Kirketjener Lone Hansen
Sognegården, Algade 7, tlf. 6441 3336
Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damgaard
Algade 15, tlf. 6441 3336 (sognemedhjælper), mobil 61287607
kiku@middelfartkirke.dk
Kirkegårdskontoret, Leif Harder Sørensen
Vesterløkke Alle 7, tlf. 6441 0926
Mandag-fredag 10-12
Menighedsrådsformand Bit Jensen
Nygade 51, 2873 1238
formand@middelfartkirke.dk
Hjemmesideadresse: www.middelfartkirke.dk
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Man kontakter kordegnen på kirke
kontoret, som reserverer dato og klokke
slæt i kirken og formidler kontakten til
den pågældende præst med henblik på
samtale.

Ved dødsfald
og begravelse
Man henvender sig almindeligvis til
en bedemand, der så hjælper med de
praktiske ting. Tid og sted for begravelsen eller bisættelsen aftales med kirkekontoret og præsten, der også aftaler en
samtale med de nærmeste pårørende
med henblik på valg af salmer og tale.
Vedrørende gravsted rettes henvendelse
til kirkegårdskontoret.

Pyntning af kirken
i forbindelse med kirkelige handlinger
aftales med kirketjenerne.

