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Kan det ses? Kan det måles?
Evaluerings- og målstyringskulturen er
over os i tiden. Enhver skole, børnehave og
arbejdsplads kender til det. Spørgeskemaer,
processtyring, målstyrede læreplaner og
resultatorienterede kompetencekrav. På
en skala fra 1 til 10, hvad fik du ud af det?
Er du helt eller delvist enig eller uenig i
sådan og sådan. Det kan der sikkert siges
meget godt om, og der er nok noget meget
menneskeligt på spil. Vi vil jo så gerne
have et klart svar. Lad os få klarhed, og
nogle tydelige svar, tænker vi, så vi kan
navigere i det her nogle gange uigennemskuelige liv.
Men når det kommer til de største ting
og spørgsmål i livet, kærligheden og
sandheden. Dem kan vi ikke få helt styr
på svarene på. Livet er og bliver en uvis,
usikker affære. De største ting i livet – det
vi lever, dør og tror på dybest inde... Det er
hverken noget der kan måles eller bevises,
ikke noget man kan gøre sig færdig med
eller evaluerer sig frem til. Når det gælder
troen, håbet, kærligheden, ja så er det
skjult for målstyrede læringsmekanismer
og undslipper evalueringsskemaernes
logik. Men pointen er: Det bliver det ikke
mindre vigtigt, mindre sandt af.
For spørgsmålet er: Ved vi altid hvad der
sker med os når det sker? Jeg hørte en
gang følgende anekdote: Salmedigteren
Grundtvig læste som ganske ung teologi

på Københavns Universitet i starten af
1800-tallet. Her havde han nogle af de allermest anerkendte romantiske forelæsere
samtiden kunne fremskaffe og blev udsat
for en ene inspirerende forelæsning efter
den anden. Man har udførlige dagbogsoptegnelser fra Grundtvig, og forskere
har været meget interesseret i, hvad han
mon havde skrevet i sin dagbog om disse
store romantiske tænkere og forelæsere.
Og hvad stod der så i dagbogen? ABSOLUT
INGENTING!
Grundtvig har siddet nede på sit kollegiekøkken og snakket og moret sig, som det
sig hør og bør når man er studerende, og
de store romantiske tænkere har ikke sagt
ham noget som helst. Han har formodentlig siddet og halvsovet lidt i forelæsningssalen og skrevet notater ned af pligt.
Men da han så 7 år senere som huslærer
på Godset Egelykke for første gang bliver
smaskforelsket i den skønne Constance,
da pludselig vælter romantiske digte og
værker ud af ham, som om han aldrig
havde bestilt andet. Pludselig kommer
lærdommen fra årene på universitetet
til at give mening for ham på en helt ny
måde. Pointen er altså: Ved vi altid, hvad
der sker med os mens det sker?
Det, som evalueringskulturen og målstyringskulturen er blind over for er, at ting
modnes, at ting tager tid, at man som oftest først fatter virkning og effekt af noget,

et stykke tid efter, at det er foregået. Der
er en dyb pointe i, at sandheden om livet
ikke er noget man kan gøre sig færdig
med, færdigevaluere, sætte i system, for det
ville gøre sandheden og livet overskueligt,
forudsigeligt og dødkedeligt... Når det
gælder de ord vi siger i kirken om tro,
håb og kærlighed – ja så er det ord, der
lægger sig i os som et frø. Man ved ikke
hvordan eller hvornår det vil spire og sætte
blomst på endnu ukendte steder. Det korte
fyldestgørende evalueringssvar på hvad
tro betyder for os mennesker vil sikkert
være yderst forskelligt, hvad enten man
er konfirmand, midt i livet eller ældre, og
alt efter hvad der er hændt os på livets vej.
Ord om tro, om håb og om kærlighed, kan
plante livsmod, så trøst og sætte glæde på
usete og ubeviselige steder.
I en tid hvor der lægges meget vægt på
målbar dokumentation, synlige og klare
svar. Da er det måske endnu mere vigtigt
at huske, at det der ikke kan ses og bevises,
er mindst lige vigtigt som det der kan
måles og vejes.
God sommer!

Johanne Langkjær
Fårup, sognepræst.

Sol, sommer og salmer
Fredag den 10. juni 2016 kl. 9.00 i Middelfart kirke
Så skal der synges så det nye tag letter på kirken!
Særligt indbudte er 2. og 3. klasser fra byens skoler, men alle sangglade sjæle er
velkomne.
Vi skal synge både nye og gamle danske sommersange og sommersalmer om det
lysegrønne græs, om lærkernes sang og om, at jorden er det bedste vi ved. Undervejs
fortælles om de forskellige sange og salmers forfattere og betydning.
Medvirkende: musiklærere fra Vestre skole, samt ansatte ved Middelfart kirke.
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Sogneudflugt

Invitation til
Sommerfest

Onsdag 31. august 2016

Torsdag den 16. 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 lyst, store som små vil
komme denne aften, så vi kan ønske hinanden god
sommer!
Det er gratis at deltage i sommerfesten

Sejle op ad åen.... I år skal vi besøge Tidens Samling i Kulturmaskinen
på Brandts i Odense og derefter spadserer vi ned ad Ny Vestergade til
Munke Mose hvorfra vi sejler på Odense Å ud til Fruens Bøge. Busserne
kører os det sidste stykke ud til Den Fynske Landsby, hvor vi drikker kaffe på Sortebro Kro. Så bliver vi vist rundt i landsbyen og bagefter k ører
vi til Ansgar kirke, hvor vi holder vores aftenandagt. Dagen slutter på
Fjelsted Skovkro med en to-retters menu. Vi kører fra havnen i bus
kl. 11.15 og er hjemme samme sted ca. kl. 21.
Billetter sælges i sognegården torsdag den 16. juni kl. 10-11.
Billetpris 200,- kr.
Billetten er incl. rundvisning og entré, kaffe og kage samt aftensmad
på Fjelsted Skovkro. Drikkevarer til aftensmaden afregnes individuelt.

Barsel
Fra d. 18. juni og frem er sognepræst Johanne Langkjær
Fårup på barselsorlov. Der forventes ansat en barselsvikar
fra d. 1. august 2016.

Personalenyt
I sidste nummer af kirkebladet
præsenterede vi den nye kordegn/
regnskabsfører, Joachim Rinck, ved
Middelfart Kirke – men desværre
valgte Joachim at trække sig fra
stillingen af personlige grunde.

Først vil jeg sige tusind tak for den
fine velkomst, jeg har fået af alle i
kirken, ansatte, menighedsråd og
brugere af kirke og sognegård – og til
Lars Brønserud for introduktionen til
arbejdet som kordegn.

Menighedsrådet valgte derfor at bede
Kirkernes Hus i Fredericia, som styrer
regnskaber og personregistrering for
Fredericia Provsti, om at passe disse
funktioner for os i en periode, indtil
der findes en permanent løsning i
Middelfart.

Min faglige baggrund er en grafiker-uddannelse og – for omkring ti
år siden – kontoruddannelsen med
speciale i administration. Jeg har haft
ansættelse på Danmarks Mediemuseum og flere steder i det offentlige,
ligesom jeg har haft nogle år som
servicekonsulent i Diabetesforeningens frivilligsektion. Det er med den
baggrund og erfaring, jeg nu kaster
mig over noget helt nyt, nemlig
jobbet som kordegn – eller måske
rettere – kontordegn i Middelfart
kirke. Sideløbende med arbejdet på
kirkekontoret tager jeg uddannelsen

Vi vil byde velkommen til Anne Rud
Svenning, som 1. april startede som
medarbejder på kirkekontoret. Det
er nu hende, der står for den daglige
drift, og hende, man træffer, når man
ringer eller kommer til kirkekontoret.
Anne fortæller:

som kordegn, og er i øjeblikket på
kursus i personregistrering.
Jeg er 54 år, er gift med Torstein og
bor i Odense. I fritiden synger jeg
i et rytmisk kor, går i teatret og til
koncerter. I sommerhalvåret nyder
jeg arbejdet i kolonihaven.
Jeg ser frem til et godt samarbejde
med alle, der har kontakt med
kirken.
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Sommer i
Middelfart Kirke

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

Juni 2016
Onsdag

1.

Kl. 15.00

Sogneeftermiddag i Sognegården ved Palle Jensen

Søndag

5.

Kl. 9.00

Gudstjeneste i kirken ved Jens Backer Mogensen

Søndag

5.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Johanne Langkjær Fårup

Mandag

6.

Kl. 10.-11:30

Mandagscafe i Sognegården

Tirsdag

7.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Onsdag

8.

Kl. 19.00

Koncert med Pigekoret, Jonas Kongsted og Johanne Diemer i kirken.

Fredag

10.

Kl. 9.00

Sol, sommer og salmer.

Søndag

12.

Kl. 9.00

Gudstjeneste i kirken ved Johanne Langkjær Fårup

Søndag

12.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Peter Lind

Mandag

13.

Kl. 10.-11:30

Mandagscafe

Torsdag

16.

Kl. 17.30

Sommerfestgudstjeneste i kirken ved Jens Backer Mogensen

Torsdag

16.

Kl. 18.00-20.00

Sommerfest i og udenfor Sognegården

Søndag

19.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Marie Krejberg

Mandag

20.

Kl. 11.-13.

Sommerafslutning i Mandagscafeen i Sognegården

Tirsdag

21.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Søndag

26.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Jens Backer Mogensen

Lørdag

2.

Kl. 12.00

Dåbsgudtjeneste i kirken ved Jens Backer Mogensen

Søndag

3.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Jens Backer Mogensen

Søndag

10.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Marie Krejberg

Søndag

17.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Jørgen Juul Petersen

Søndag

24.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Peter Lind

Tirsdag

26.

Kl. 19.30

Orgelkoncert ved den italienske organist Roberto Canali i kirken.
Gratis entré

Søndag

31.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Peter Lind

Juli 2016
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August 2016
Søndag

7.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Jens Backer Mogensen

Torsdag

11.

Kl. 19.30

Sommerkoncert med Opus 4 i kirken. Gratis entré.

Søndag

14.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Jens Backer Mogensen

Mandag

15.

Kl. 10.-11:30

- og efterfølgende mandage Mandagscafe i Sognegården

Tirsdag

16.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Torsdag

18.

Kl. 19.30

Sommerkoncert med organist Niels-Anker Weldingh i kirken.
Gratis entré

Søndag

21.

Kl. 9.00

Gudstjeneste i kirken

Søndag

21.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Marie Krejberg

Søndag

28.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken.

Tirsdag

30.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Onsdag

31.

Kl. 11 - ca 21

Sogneudflugt - Odense

September 2016
Fredag

2.

Kl. 17 og 19

Rundvisning i kirken - Kulturfestival

Fredag

2.

Kl.- 21.30

Orgelmusik efterfulgt af andagt i kirken ved Niels-Anker Weldingh
og Jens Backer Mogensen

Fredag

2.

Kl. 22.00

Gudstjeneste i kirken ved Jens Backer Mogensen.

Søndag

4.

Kl. 10.30

Højmesse i kirken ved Peter Lind
Efterfølgende er der orientering for alle nye konfirmander
og deres forældre.

Plejehjemsgudstjenester
Område Skovgade

Område Fænøsund

Ved Marie Krejberg
Tirsdag den 21. juni kl. 14.00
Tirsdag den 16. august kl. 14.00

Ved Jens Backer Mogensen
Tirsdag den 23. juni kl. 14.00
Torsdag den 18. august kl. 14.00
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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. 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
20. juni kl. 11.00 – 13.00 med
smørrebrød og underholdning.
Første Mandagscafé efter ferien er
mandag den 15. august.

Varmestuestrik
Vi går heldigvis mod lunere tider – men vi
strikker stadig, og det, vi laver nu, kommer
på lager til senere brug.
Vi fortsætter med at strikke tirsdage i ulige
uger kl. 16.30-18.00 i Sognegården indtil
sommerferieafslutningen 21. juni og
starter igen i uge 33, 16. august.
Bit Jensen

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.
Gratis adgang. Kaffe og brød 10 kr.

Sommerkoncerter i kirken
Onsdag d. 8. juni kl. 19.00 er
sommerkoncert med kirken
pigekor.
Pigekoret vil synge sommeren ind med
salmer og sange.
Organistassistent og korleder, Johanne
Diemer, vil dirigere pigekoret samt bidrage
med orgelsoloer.

Tirsdag d. 26. juli kl. 19.30 er
der koncert med den italienske
organist, Roberto Canali.
Canali er professor i orgel på Musik
konservatoriet i Napoli. Han har deltaget
i adskillige kurser, bl.a. hos Radulescu og
Isoir. Han var medstifter og kunstnerisk
leder af ”Roman Academy Organ”, er nu
kunstnerisk leder af sæsonen ”Koncerter
i basilikaen” i Sct. Praxedes basilikaen i
Rom.

Torsdag d. 11. august kl. 19.30 er
der koncert med Opus 4
Ensemblet, der tidligere har gæstet
Middelfart, er et barokensemble, der har
specialiseret sig i renæssance og før-
barokmusik.
Ensemblet består af Vicky Boeckman og
Dorte Lester Nauta på blokfløjte, Toke
Møldrup på cello, og Viggo Mangor på
kammerorgel og lut.
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Torsdag d. 18. august er der koncert
med kirkens organist, Niels-Anker
Weldingh
Niels-Anker Weldingh vil spille værker af
J.S. Bach, Louis Vierne og César Franck. Af
sidstnævnte den store, pompøse, ”Grande
Piéce Symphonique”
Der er fri adgang til samtlige koncerter.

Trekantområdets Kulturfestival
Igen i år deltager Middelfart Kirke aktivt i
Trekantområdets Kulturfestival i uge 35.
Der er rundvisning i kirken fredag den
2. september kl. 17 og kl 19 (vi mødes i
Våbenhuset) og samme aften orgelmusik
kl. 21.30 og andagt kl. 22.00. Se nærmere i
dagspressen og i festivalprogrammet!
Bit Jensen.

Konfirmandstart og
konfirmationer i 2017
KFUM-spejderne
Kontakt gruppeassistenterne Lisbeth og
Flemming Larsen 6441 3426
eller gruppeleder Per Sørensen 6441 4064.

Litteraturkreds

FDF

Træerne er knap blevet grønne endnu
– men alligevel er det allerede tiden at
begynde at tænke på efterårets litteraturkreds.
Vi starter 20. september med Ian
McEwans ”Barnets tarv”, og derefter læser
vi hver tredje uge – de næste titler kommer
senere.
Alle møder finder sted kl. 19 - ca. 21 i
Sognegården, og alle er velkomne.
”Barnets tarv” kan hentes på biblioteket fra
28. august.
Bit Jensen

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

I Luthers fodspor
Startskuddet til fejringen af reformationsjubilæet i 2017 har
lydt!
I Tyskland var træerne meget grønnere end på Fyn, da var vi et
par stykker fra Middelfart med på Kauslunde/Gamborg sognes
tur i Luthers fodspor i slutningen af april.
I løbet af en række spændende dage kom vi på helt nært hold
af de steder, hvor Martin Luther levede sit begivenhedsrige og
arbejdsomme liv.
Vi fulgte sporene, som førte over fødehjemmet og dåbskirken i
Eisleben til Augustinerklosteret i Erfurt, hvor Luther blev munk.
Vi så kirkedøren, hvor de berømte 95 teser imod afladshandelen
blev slået op, og den imponerende borg Wartburg, hvor han
under dæknavnet Junker Jörg gemte sig efter at være blev lyst
i band af paven pga. sine reformationsskrifter. I det smukke
Thüringen, hvor Wartburg troner højt oppe over det skovdækkede bjerglandskab, oversatte Luther Det nye Testamente til tysk.
Det smukke landskab viste sig fra sin allersmukkeste side med
sol og høj blå himmel, og det var med til at gøre turen til en god
og lærerig oplevelse i godt selskab.
Bit Jensen

Der er opstart for alle konfirmander søndag
den 4. september kl. 10.30 med højmesse i
kirken. Efter højmessen er der introduktion
til konfirmandundervisningen ved præsterne i sognegård og kirkehus.
Konfirmander fra Vestre Skole konfirmeres
enten lørdag den 22. april eller søndag den
23. april
Konfirmander fra Middelfart Friskole
konfirmeres lørdag den 22. april.
Konfirmander fra Østre Skole konfirmeres
lørdag den 29. april.
Konfirmander fra Fænøsund Friskole og
Lillebæltskolen konfirmeres lørdag den
6. maj
Konfirmander fra Skrillingeskolen konfirmeres lørdag den 13. maj.
En stor tak…
En stor tak til Middelfart Sparekasse, som
igen i år gjorde det muligt at få opstillet
flagalléen på forårets konfirmationsdage!

Minikonfirmander 2016-2017
Knapt har vi sagt farvel til de skønne børn fra 3b 2015/16 før vi
kan begynde at glæde os til at møde de nye 3. klasser i august.
Det drejer sig om 3.a. fra Lillebæltskolen, Vestre Skole og Østre
Skole samt 3. klasse fra Middelfart Friskole og Fænøsund
Friskole.
Undervisningen bliver fra 14.15-15:30 tirsdag onsdag eller
torsdag. Eleverne får en invitation med hjem umiddelbart efter
sommerferien og tilmelding kommer på hjemmesiden.
B. og C.-klasserne undervises i foråret 2017.
Vi glæder os!
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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
Organistassistent Johanne Diemer
H.P. Johansensvej 13, tlf. 2211 1865, johannediemer@yahoo.dk
Kirkekontoret, kontordegn Anne Rud Svenning
Sognegården, Algade 7, tlf. 6441 3336 (1), mail arus@km.dk
mandag -fredag 9-13
Kirketjener Kenneth Hakala
Klintholmvej 29, tlf. 6440 2850 eller Sognegården, tlf. 6441 3336
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
Forsidebillede:
MIddelfart Kirke
Redaktion: Johanne Langkjær Fårup og Tina Damgaard
Produktion: GraphicCo, tlf. 70 10 12 13

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

Ved dåb
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.

Ved vielse
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.

