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Jamen, det minder da om…
Sådan tænkte en af mine konfirmander sidste jul, da hun besøgte sine
bedsteforældre i Nordjylland og var med
til gudstjeneste i Sørig kirke. Det var
døbefonten, der havde fanget hendes
opmærksomhed, og med den altid
nærværende mobiltelefon skyndte hun
sig at tage nogle billeder af den.
Da hun viste mig dem, forstod jeg til fulde hendes reaktion, for billederne viste
en nøjagtigt kopi af Middelfart kirkes
døbefont, men i en mørkegrå udgave.
Sørig kirke blev bygget efter at folk omkring midten af 1800-tallet var begyndt
at bosætte sig på egnen. Umiddelbart
før århundredeskiftet var befolkningstallet vokset til 600 – 700 personer, og
da vejene på det tidspunkt var meget
dårlige, og der var hele 7 kilometer til
kirken i Tversted, ønskede man at få sin
egen kirke. Staten bevilgede 18.500 kr.
og beboerne skaffede selv 2000 kr. til en
fond til kirkens drift og vedligeholdelse,
og i 1901 stod den nye kirke klar.

Døbefonten blev skænket af godsejer
og etatsråd Lars Jørgen Wendelboe
Larsen, Gårdbogård, og var en
bronzekopi af H. W. Bissens døbefont i
Middelfart kirke.
Foto: Hung Tien Vu
Hvorfor det lige blev Middelfart kirkes
døbefont, der blev kopieret til den
nye kirke i Sørig, melder historien
desværre ikke noget om, men Bissen
havde opnået en meget stor folkelig
popularitet, da han i 1850 havde
lavet monumentet over sejren ved
Fredericia skildret som en virkelig,
genkendelig landsoldat. Selvom
Bissen og hans arbejder især efter
hans død i 1868 blev udsat for en del
kritik, blev han regnet for den største
billedhugger lige efter Thorvaldsen, så
en bronzekopi af en af hans døbefonte
har helt sikkert været modtaget med
glæde og stolthed i den nye kirke i
Sørig.
Måske har den gode godsejer på
Gårdbogård også været inspireret
af Kerteminde kirke, som i 1856
gennemgik en større indvendig restaurering. I den forbindelse fik man
en ny døbefont, nemlig en kopi i zink
af Middelfart kirkes døbefont. Med
al respekt for Kerteminde kirke må
man konstatere, at kopien i bronze
fungerer bedst.
Men naturligvis er Bissens fine
døbefont allerflottest i sit originale materiale, den hvide polerede
marmor, der på forunderlig vis bliver
nærmest levende, når sollyset falder
ind af korets vinduer og oplyser den
knælende engel med dåbsfadet i
Middelfart kirke.
Tak til Lærke, konfirmand.
Peter Lind
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Barselsorlov og
barselsvikar
Sognepræst Johanne Langkjær Fårup er
gået barselsorlov i slutningen af juni og
fra 1. august har Charlotte Juul Thomsen været konstitueret i hendes stilling.
Charlotte Juul Thomsen har tidligere
arbejdet som præst i Ålborg stift og i
Fredens sogn i Odense, men har i de
seneste seks år været tilknyttet Center for
Frivilligt Socialt Arbejde.
Vi byder Charlotte Juul Thomsen velkommen i Middelfart sogn og glæder os
til samarbejdet.

”Gammel” mand
på trapperne
Da Middelfart kirke i 1976 med
stor glæde ansatte ny organist,
var der en artikel i Stiftstidende
om ”Ny mand på trapperne” illustreret med et foto af Niels-Anker
Weldingh, med langt hår og skæg,
på vej op ad trapperne til orgelet.
Glæden er ikke blevet mindre,
håret er blevet lidt kortere og
skægget er røget, men trapperne
tages stadig lige så bestemt som
for 40 år siden, og i mellemtiden
er Niels-Anker blevet en stor del af
Middelfart kirkes identitet, i kraft
af både sit faste akkompagnement
til livets gang i Middelfart og de
mange fine og alsidige koncerter
han har arrangeret i årenes løb.

Menighedsrådsvalg 2016
Opstillings- og informationsmøde 13. september
– Valg 8. november
I år er der valg til menighedsrådene
i hele landet – i alt 1.756 fordelt over
2.123 sogne.
Middelfart kirkes menighedsråd består
af 15 valgte medlemmer, præsterne ved
kirken og en repræsentant fra personalet.
Menighedsrådet har det økonomiske og
ledelsesmæssige ansvar i sognet og er
arbejdsgiver for alle ansatte ved kirken,
bortset fra præsterne.
Menighedsrådet har til opgave at skabe
gode vilkår for evangeliets forkyndelse
og vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således har direkte indflydelse
på ledelse af sognet.

Alle helgensgudstjeneste
d. 6. november
kl. 19.30
Med trøsten i troen og håbet på Guds magt mindes
vi vore døde ved gudstjenesten Alle helgensdag.
Navnene på dem, der
er bisat og begravet fra
Middelfart kirke siden Alle
helgen sidste år læses op,
og der vil være mulighed
for at tænde et lys i kirken
fra en halv time før gudstjenestens begyndelse.
Sognepræst Jens Backer
Mogensen prædiker, og de
øvrige af kirkens præster
medvirker ved gudstjenesten.

Det mest kendetegnene for perioden
2012-16 har været det nye tag på
kirken, men der er også blevet ansat
en ny præst, en ny kordegn og en ny
kirke- og kulturmedarbejder.
Endvidere er menighedsrådet involveret i Klimabyprojektet.
Medlemmer af menighedsrådet
er også aktive i kirkens daglige
arbejde, varmestuestrik, litteraturkreds og lign. og deltager ved
f.eks. Cafékirkearrangementer eller
Høstgudstjeneste.
Der er møde i Middelfart kirkes menighedsråd en gang om måneden.

Der er orienterings- og opstillingsmøde
til menighedsrådsvalget tirsdag den
13. september kl. 19.00 hvor alle
er velkomne (lige efter menighedsråds
mødet kl. 18.00).
På dette møde vil der være orientering
om valgprocedure samt om menighedsrådsarbejde i almindelighed.
På hjemmesiden
www.middelfartkirke.dk
er der links til mere information
om valget og små film.

Konfirmandstart
Søndag d. 4. september kl. 10.30 indbyder vi byens 7. klasser og deres
forældre med til gudstjeneste i Middelfart kirke. Alle præsterne medvirker.
Efter gudstjenesten vil der være et kort forældremøde med den præst, der
skal undervise konfirmanderne fra hver skole.
I uge 37 er der, efter aftale med skolerne, konfirmandundervisning hele
dagen enten tirsdag d. 13.9 eller torsdag d. 15.9. Konfirmanderne møder
kl. 8.00 og går hjem ca. kl. 19.
En aften i januar 2017 skal konfirmanderne til træf i Domkirken. Vi ved
først senere hvilken ugedag det bliver.
Konfirmationsdatoerne er:
Østre Skole: lørdag d.29. april 2016.
Vestre Skole lørdag 22. april eller søndag d. 23. april.
Middelfart Friskole: lørdag d. 22. april 2016.
Lillebæltskolen og Fænøsund Friskole: lørdag d. 6. maj 2016.
Skrillingeskolen lørdag d. 13. maj.
Vi glæder os til at se jer
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à Kirkebil kan
bestilles til alle
guds
tjenester i Mid
delfart Kirke. Ri
ng venligst
til kirkekontore
t senest fredag
kl. 13.00

Gudstjenester,
koncerter, foredrag mm.:
September 2016
Søndag

4.

Kl. 10.30

Gudstjeneste med efterfølgende møde for konfirmander og deres
forældre

Mandag

5.

Kl. 10.00-11.30

-og efterfølgende mandage – Mandagscafe i Sognegården

Søndag

11.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Tirsdag

13.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Tirsdag

13.

Kl. 18.00

Menighedsrådsmøde

Tirsdag

13.

Kl. 19.00

Opstillings- og informationsmøde i Sognegården

Lørdag

17.

Kl. 10.00

Dåbsgudstjeneste ved Charlotte Juul Thomsen

Søndag

18.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Søndag

25.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Charlotte Juul Thomsen

Tirsdag

27.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Torsdag

29.

Kl. 16.30

Cafékirke i Sognegården

Torsdag

29.

Kl. 17.45

Cafékirkegudstjenste ved Jens Backer Mogensen

Søndag

2.

Kl. 10.30

Høstgudstjeneste ved Peter Lind og menighedsrådet

Mandag

3.

Kl. 10.00-11.30

Mandagscafe i Sognegården

Onsdag

5.

Kl. 19

Menighedsrådsmøde

Torsdag

6.

Kl. 19

Minikonfirmandgudstjeneste ved Marie Krejberg

Søndag

9.

Kl. 9.00

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Søndag

9.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Mandag

10.

Kl. 10.00-11.30

Mandagscafé i Sognegården

Tirsdag

11.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Onsdag

12.

Kl. 19.00

Aftenandagt

Onsdag

12.

Kl. 19.30

Foredrag i Sognegården ved Kristen Touborg om Jeppe Aakjær

Torsdag

13.

Kl. 20.00

Efterårskoncert Odense Motetkor

Søndag

15.

Kl. 14.00

Æblegudstjeneste ved Charlotte Juul Thomsen

Søndag

16.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Charlotte Juul Thomsen

Søndag

23.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Mandag

24.

Kl. 10.00-11.30

Mandagscafe i Sognegården

Tirsdag

25.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Torsdag

27.

Kl. 10.00-11.00

Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe i kirkehuset

Søndag

30.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Oktober 2016
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November 2016
Torsdag

3.

Kl. 10.00-11.00

Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe i kirkehuset

Torsdag

3.

Kl. 19.30

Alle helgens koncert med Kolding Kammerkor i kirken

Søndag

6.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Charlotte Juul Thomsen

Søndag

6.

Kl. 19.30

Alle helgensgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Mandag

7.

Kl. 10.00-11.30

og efterfølgende mandage - Mandagscafé i Sognegården

Tirsdag

8.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Onsdag

9.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag

10.

Kl. 10.00-11.00

Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe i kirkehuset

Torsdag

10.

Kl. 19.00

Aftenandagt i kirken.

Torsdag

10.

Kl. 19.30

Sogneaften Harpe og Fiol i Sognegården

Søndag

13.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Søndag

30.

Kl. 16.00

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Onsdag

16.

Kl. 15.00

Sogneeftermiddag Efterårets Sange i Sognegården

Torsdag

17.

Kl. 10.00-11.00

Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe i kirkehuset

Lørdag

19.

Kl. 19.00

Dåbsgudstjeneste ved Peter Lind

Søndag

20.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Søndag

20.

Kl. 16.00

Gudstjeneste ved Charlotte Juul Thomsen

Torsdag

22.

Kl. 10.00-11.00

Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe i kirkehuset

Torsdag

22.

Kl.16.30-19.00

Cafekirke i Sognegården – Tema strik julepynt

Torsdag

22.

Kl. 17.45

Cafékirkegudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Lørdag

26.

Kl. 10.00

Minikonfirmandafslutningsgudstjeneste ved Marie Krejberg

Søndag

27.

Kl. 10.30

1.søndag i advent – Gudstjeneste ved Charlotte Juul Thomsen

Torsdag

1.

Kl. 10.00-11.00

Afslutning Babysalmesang. Vi begynder som vanlig i kirken og slutter
med kaffe og kage i kirkehuset

Tirsdag

6.

Kl 19.30

Julekoncert i kirken

December 2016

Den 2. oktober er menighedsrådet vært for et let traktement i Sognegården efter Høstgudstjenesten kl. 10.30
Der er kirkekaffe den 6. november efter Højmessen kl. 10.30

Plejehjemsgudstjenester
Område Skovgade

Område Fænøsund

Ved Marie Krejberg
Tirsdag den 20. september kl. 14.00
Tirsdag den 11. oktober kl. 14.00
Tirsdag den 15. november kl. 14.00

Ved Jens Backer Mogensen
Torsdag den 15. september kl. 14.00
Torsdag den 13. oktober kl. 14.00
Torsdag den 17. november kl. 14.00
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Det sker…!
Varmestuestrik!

Harpe og Fiol

Der er ved at være fyldt godt op på
varelageret – og godt for det, for meget
snart indløber de første bestillinger fra
de herberger og andre steder, vi har
forbindelse med.
Vi strikker videre i Sognegården tirsdage
kl. 16.30-18.00 i ulige uger, men tirsdag
den 22. november kobler vi os på cafékirkearrangementet og strikker i selskab med
caféens øvrige deltagere – måske hjerter i
stedet for sokker?
Nye strikkere er hjerteligt velkomne! Tag
bare strikkepinde med – vi leverer både
garn, opskrifter og gode råd.
De færdige produkter – huer, vanter,
sokker, halstørklæder m.m. – afleveres
på væresteder, krisecentre og herberger i
Region Syddanmark efter ansøgning fra
de pågældende steder.
Bit Jensen

Torsdag d. 10. november kl. 19.30

Sogneaftener
Jeppe Aakjær
Onsdag den 12. oktober kl. 19.30.

Anette Gøl (harpe, sang) og Jørgen Dickmeiss (violin, Bodhran, sang).
Musikken trækker på den righoldige
keltiske tradition fra Irland, Scotland
og Bretagne. I den keltiske musik har
harpen en særlig rolle. Sammen med
violinen klinger det himmelsk, hvilket har
inspireret komponister og spillemænd fra
1500-tallet og op til vor tid. Den lyriske
nerve i den irske og skotske musik understøttes helt naturligt i denne konstellation.
Oplev den livgivende tone i den keltiske
musik. Stop op, lad tankerne flyve og bliv
en del af musikkens univers.
Gratis adgang. Kaffe og brød 10,- kr.
Der er andagt i kirken kl. 19

Mandagscafé

Den 10. september i år ville Jeppe Aakjær
have fyldt 150 år og for at markere at
Jeppe Aakjær stadig fylder og gør sig
gældende har vi inviteret gdr. og politiker
Kristen Touborg fra Gudum til at fortælle
om Touborgerne og Jeppe Aakjær.
Der er gratis adgang. Kaffe og brød
10,- kr.
Der er andagt i kirken kl. 19.
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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.
Deltagere, som er dårligt gående, kan
bestille gratis kørsel til caféen. Ring til
kirkekontoret inden fredag kl. 12 på tlf.
64413336 og bestil taxa.
Der er efterårsferie i Mandagscaféen den 17. oktober (uge 42)

Koncerter
Torsdag d. 13. oktober kl. 19.30 er der
efterårskoncert med Odense Motetkor.
Koret ledes af Christian Dyrst. Programmet vil stå i efterårets tegn.

Torsdag d. 3. november kl. 19.30
er der Alle helgens koncert med Kolding
Kammerkor. Korets nye dirigent er Dennis
Bang Fick. Programmet vil stå i Alle
Helgens tegn.
Der er fri adgang til begge koncerter.
Tirsdag d. 6. december kl. 19.30 synges julen ind med den årlige julekoncert.
Kor Kalliope, Carambakoret, Choir Please,
Xtetten og kirkens pigekor medvirker
traditionen tro, samt sognepræst Jens
Backer Mogensen og organist Niels-Anker
Weldingh.
Der er fri adgang, men bidrag i kirkens
bøsser vil gå til juleuddelingen i sognet.

SogneEftermiddag
Onsdag d. 16. november kl. 15.
Efterårets Sange
Vi synger sammen og hører oplæg af
Johanne Diemer, Charlotte Juul Thomsen,
Marie Krejberg og Jens Backer Mogensen.
Gratis adgang. Kaffe og brød 10,- kr.

Cafékirke efterår 2015
Der er cafékirke to gange i efteråret.
Vi samles til snak, kreativitet, andagt og
spisning. Første gang er torsdag den
29. september og temaet er Høst. Anden
gang er tirsdag den 22. november
hvor temaet er advent og jul.
Alle er velkomne i Cafékirken! Her er der
plads til at rode, til at hygge, til at være!
Programmet er hver gang:
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.

Middelfart Provstis
Kirkehøjskole 2016-17

Babysalmesang
Torsdag kl. 10-11
Fra 27. oktober til 1. december
(begge dage incl.)
Vi mødes i kirken kl. 10 til sang, dans og
godnatsang under stjernerne - og slutter
hver gang med kaffe i kirkehuset. Alle
babyer og deres voksne er velkomne.

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

Litteraturkreds efterår
2016
På med læsebrillerne – her er efterårs
sæsonens bogtitler:
20. september diskuterer vi Ian McEwans
bog ”Barnets tarv”. I bogen stilles spørgsmålet: Er det i orden at tilsidesætte troen
for at redde et menneskeliv?
Næste bog er Emma Healeys roman
”Elizabeth er forsvundet”. Hovedpersonen
Maud er en ældre dame, som er ved at
forsvinde ind i demensens tåger. Men noget
er helt forkert og bliver ved med at poppe
op i hendes bevidsthed: Hvor er hendes
veninde Elizabeth?
Vi skal lære Maud at kende 11. oktober.
Den tredje bog, vi skal snakke om, er en
rigtig klassiker, nemlig den underfundige
historie om den franske flygtning Babette,
der er strandet i et afsides norsk sogn hos et
par aldrende provstedøtre.
Karen Blixens ”Babettes gæstebud” læses
til 1. november.
22. november skal vi se film – gæt selv
hvilken!
Proceduren med afhentning af bøger er
ændret. Første bog hentes på kordegne
kontoret i Sognegården fra 30.
august kl. 9-16. De øvrige udleveres, når
vi mødes, eller kan afhentes i Sognegården.
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.
Bit Jensen

Det sker i Nr. Aaby Sognegård, Kirkevej
45A, 5580 Nr. Aaby.
Yderligere oplysninger i kirkehøjskolens
folder eller på www.kirkehojskole.dk.
På kirkehøjskolens vegne, Bit Jensen.

Døren til slotskirken i Wittenberg

FDF

Kirkehøjskolen står i denne sæson i
Luthers tegn, idet vi vil deltage i markeringen af, at det i 2017 er 500 år siden,
at reformationen tog sin begyndelse med
afsæt i de berømte 95 teser om aflad, som
Luther slog op på kirkedøren i Wittenberg.
Hovedoverskriften er ”Tro i tiden”, og
der vil blive tale om 5 arrangementer, 2
i indeværende år og 3 i 2017, og vi vil på
forskellige måder indkredse, hvad Luther
har betydet for vores tro og tid.
Det første arrangement er ”Katharina –
munkens brud”, v/ Måle Fortælleteater og
TRIOfabula. Det er
en musikalsk forestilling om reformationen, som den blev oplevet af Luthers kone,
Katharina.
Det foregår lørdag 5. november 2016,
hvor der først er morgenkaffe kl. 10 i Husby Forsamlingshus, og kl. 11 forestilling i
Husby Kirke.

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

Lørdag 3. december 2016 kl. 9-12 fortæller dr. theol. professor Martin Schwarz
Lausten om ”Reformationen i Danmark”.
I foredraget belyses baggrunden for
trosskiftet fra katolicisme til lutherdom
og meningen med den lutherske kirke, og
der trækkes linjer op gennem historien
til vor tid.

Minikonfirmander
Efterårets minikonfirmander er i fuld
gang og vi minder om at der er en aften
gudstjeneste torsdag den 6. oktober
kl. 19.
Hele forløbet slutter med en gudstjeneste
lørdag den 26. november kl. 10 –
med efterfølgende saft og kaffe i sognegården. Forældre, søskende, bedsteforældre,
onkler, tanter, fætre og kusiner er meget
velkomne til begge arrangementer.
Ved begge tjenester møder minikonfirmanderne ind før til generalprøve.
Der er ikke undervisning i efterårsferien
(uge 42).
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Adresser

Sognepræst Jens Backer Mogensen (kbf)
Hessgade 2, tlf. 6441 5322 – mail: jbmo@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag.
Sognepræst Marie Krejberg
Bogøvænget 11, tlf. 6441 0341 – mail: mk@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag.
Sognepræst Charlotte Juul Thomsen
Algade 15 , tlf. 6341 4333
Træffes efter aftale. Fridag mandag.
Provst Peter Lind
Kirstensvej 10, 6441 0206 – mail: 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
mail: naw@middelfartkirke.dk
Organistassistent Johanne Diemer
H.P. Johansensvej 13, tlf. 2211 1865,
mail: johannediemer@yahoo.dk
Kirkekontoret, 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 (1)
Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damgaard
Algade 15, tlf. 6441 3336, mobil 61287607
mail: kiku@middelfartkirke.dk
Kirkegårdskontoret, Leif Harder Sørensen
Vesterløkke Alle 7, tlf. 6441 0926
Mandag-fredag 10-12
Menighedsrådsformand Bit Jensen
Nygade 51, 2873 1238
mail: formand@middelfartkirke.dk
Hjemmesideadresse: www.middelfartkirke.dk
Redaktion: Peter Lind 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.

