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Pigekor med
vokseværk

Intensiv jul!
Dengang Middelfart sygehus var et
sygehus med kirurgisk, medicinsk og
intensiv afdeling holdt provstiets præster
gudstjeneste hver torsdag eftermiddag
i en af sygehusets kantiner med radiotransmission ud til alle stuer.
Når der kun var få eller ingen patienter
til stede, trøstede vi os med, at vi holdt
gudstjeneste for de syge på stuerne. Vi
gennemførte derfor altid. Sang salmer,
læste tekster, prædikede og bad for de
syge og sluttede gudstjenesten med at
ønske alle god bedring.
Dette fortsatte vi med, til sygehuset
lukkede ned. Også flere år efter, at sygehusledelsen - uden at meddele os det
- havde nedlagt radiotransmissionen.
Men som min barndoms dansklærer
altid sluttede med at sige til mig, ”viljen
ser Vorherre på”.

familier og personale samlede sig, og
der blev bedt en bøn. Og juleevangeliet - om barnet der fødes, og englene
der forkynder fred til mennesker med
Guds velbehag - lød ud i rummet. Og
sammen stod vi og sang:

Juleaften
Juleaften og nytårsaften var noget helt
særligt. Nytårsaften gik vi rundt på alle
stuer og ønskede godt nytår, men ikke
mindst juleaften var vigtig. Fire præster,
to fra Middelfart, en fra Strib og en fra
Kauslunde mødte op sammen med
sangkoret Skjold, alle i højt julehumør.
Så fordelte vi os på alle afdelinger og
holdt julegudstjeneste.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske fryd dig,
os er en evig frelser fød!

Jul på intensiv
Også på intensiv blev der holdt gudstjeneste. Et år står særligt tydeligt i min
erindring. Intensivafdelingen var fuld af
patienter, og vi stod der midt i det hele.
Præst og fire Skjold sangere. Et kort
øjeblik blev alle unødvendige apparater
stoppet, alle døre til stuerne blev åbnet,

Så skiltes vi igen, familierne søgte ind
på stuerne, og personalet tog atter fat.
Men øjeblikket sad siden i mig, for det
vi havde haft sammen et kort øjeblik,
var ikke bare jul på intensiv, det var
intensiv jul.
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Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
gå vi til paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Efter sangen var der dyb stilhed, et kort
øjeblik var det som om, der var Fred på
jord.

Jens Backer Mogensen

Efter sommerferien blev kirkens
pigekor hårdt ramt af kvindefald.
I starten af sæsonen mistede vi
hele 10 piger til andre fritidsjobs
og aktiviteter. En valgte endda
at forfølge sin modelkarriere, og
sådan må det jo være.
Tilbage sad kun otte piger – hvilket slet ikke er nok til at udgøre et
kor. Så i september havde vi optagelse af nye piger over to torsdage,
og man må sige, at interessen
var overvældende. Hele 18 unge
damer havde modet til at møde
op og synge en sang for mig. Men
da vi ikke kan være mere end 20
piger oppe ved orglet, måtte vi
nøjes med at optage de 12.
Så nu er vi klar med et helt nyt
kor.
Fremtiden? Jo, vi har skam
mange planer! Den 1. december
skal vi på udflugt til Århus til et
”Syng julen ind”-arrangement i
musikhuset med Michael Bojesen.
Den 6. december gæsteoptræder
vi ved den årlige julekoncert her
i kirken sammen med 3 andre
kor. Alt dette mens vi skal have
lært en frygtelig bunke salmer
og liturgien i en gudstjeneste. Så
der er masser at tage sig til ved
korprøverne fremover også.
Efter jul bliver der forhåbentlig en
periode med arbejdsro, så vi kan
få finpudset salmesangen, som jo
er vores primære funktion.
Johanne Diemer

Menighedsrådsvalg – fredsvalg
Den 8. november afholdtes der valg
til landets menighedsråd – dog ikke i
Middelfart Sogn.

udvalget og kirkegårdsudvalget og Lars
Jimmy Thestrup som var medlem af
kirkeudvalget og aktivitetsudvalget.

Der blev kun afleveret 1 valgliste og derfor bliver det de 15 personer på den liste
der skal tegne menighedsrådsarbejdet i
Middelfart Kirke de næste 4 år.

De tre nye medlemmer er Karl Edward
Bech, Karl Ole Holt og Kirsten Larsen,
som jo kender til menighedsrådsarbejdet
idet hun tidligere har været medlem af
rådet.

Vi har måtte sige farvel til 3 medlemmer,
nemlig Jørgen Juul Pedersen som var
formand for aktivitetsudvalget, Bjarne
Lorentzen som var medlem af aktivitets-

Hele det nye råd præsenteres i næste
kirkeblad.

Minikonfirmander forår 2016
I januar inviteres 3.b. fra Lillebæltskolen, Østre Skole og Vestre Skole til at
deltage i minikonfirmandundervisning

i foråret 2016. Undervisningen går i
gang lige efter vinterferien og det bliver
tirsdag eller torsdag fra 14:15-15.30.

Artige minikonfirmander venter på at resten af holdet ankommer

Konfirmandevent
2017
Tirsdag den 31. januar.
Konfirmanderne skal igen i år til
konfirmandtræf i Odense Domkirke.
Posterne er, i anledning af jubilæumsåret for Luthers opsætning af
sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg, formet over reformationen.
Vandringen går fra Domkirken til
både Gråbrødre kirke, Sct. Hans kirke
og biskoppens gård i Klaregade. De
forskellige steder vil konfirmanderne
møde kirkens reformator Martin
Luther, og blive bekendt med dele
af hans opgør med den katolske
kirke. Blandt andet brugen af aflad,
katolikkernes syn på at kirken står
som mellemmand mellem Gud og
det enkelte menneske og med den
katolske helgendyrkelse. Men de
vil også opleve, at der er elementer
af den kristne tro, hvor luthersk og
katolsk kristendom stadig går hånd
i hånd med hinanden i en fælles tro
på frelsen gennem Jesus Kristus.
Vi mødes på pladsen foran kirken
kl. 16.30 (Husk at tage gode sko på).
Vi er hjemme igen kl. ca. 21.30

Fastelavn i kirken
- kan du gætte hvem jeg er?
Igen i år inviterer Middelfart kirke
alle børn og barnlige sjæle til at
komme udklædte til familieguds-

tjeneste søndag den 26. februar
kl. 10.30. Efter Gudstjenesten er der
tøndeslagning i Sognegården
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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.:

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

December 2016

4

Torsdag

1.

Kl. 8.10

Julegudstjeneste i kirken for Lillebæltskolen v/Jens Backer Mogensen

Torsdag

1.

Kl. 10.00

Babysalmesang

Lørdag

3.

Kl. 9.00-12.00

Kirkehøjskole i Nr. Aaby Sognegård

Søndag

4.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Charlotte Juul Thomsen

Mandag

5.

Kl. 10.00

Mandagscafé

Tirsdag

6.

Kl. 16.30-18.00

Juleafslutning Varmestuestrik

Tirsdag

6.

Kl. 19.30

Julekoncert i kirken – se omtale

Søndag

11.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Jens Backer Mogensen

Søndag

11.

Kl. 16.00

Gudstjeneste v/Marie Krejberg

Mandag

12.

Kl. 10.00

Mandagscafé

Tirsdag

13.

Kl. 19.00

Fænøsund Friskole. Gudstjeneste og Luciaoptog v/Jens Backer Mogensen

Onsdag

14.

Kl. 10.00

Juletræerne tændes

Onsdag

14.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag

15.

Kl. 19.00

Vestre Skoles Krybbespil

Søndag

18.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Mandag

19.

Kl. 10.00

Juleafslutning i Mandagscaféen .

Tirsdag

20.

Kl. 14.00

Julegudstjeneste Strib Idrætsefterskole

Onsdag

20.

Kl. 8.45

Julegudstjeneste Skrillingeskolen v/Charlotte Juul Thomsen

Torsdag

21.

Kl. 8.30

Julegudstjeneste Middelfart Friskole v/Peter Lind

Torsdag

21.

Kl. 10.30

Julegudstjeneste Østre Skole v/Marie Krejberg

Torsdag

21.

Kl. 11.30

Julegudstjeneste Vestre Skole v/Charlotte Juul Thomsen

Lørdag

24.

Kl. 11.00

Gudstjeneste v/Jens Backer Mogensen

Lørdag

24.

KL.13.00

Gudstjeneste v/Peter Lind

Lørdag

24.

Kl. 14.30

Gudstjeneste v/Charlotte Juul Thomsen

Lørdag

24.

Kl. 16.00

Gudstjeneste v/Marie Krejberg

Søndag

25.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Marie Krejberg

Mandag

26.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Charlotte Juul Thomsen
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Januar 2017
Søndag

1.

Kl. 14.00

Gudstjeneste v/Jens Backer Mogensen

Søndag

8.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Peter Lind

Mandag

9.

Kl. 10-11.30

Mandagscafé.

Onsdag

11.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Lørdag

14.

Kl. 9.00-12.00

Kirkehøjskole i Brenderup Forsamlingshus

Søndag

15.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Marie Krejberg

Søndag

15.

Kl. 16.00

Gudstjeneste v/Charlotte Juul Thomsen

Mandag

16.

Kl. 10-11.30

Mandagscafé

Tirsdag

17.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik

Torsdag

19.

Kl. 19.00

Andagt i kirken

Torsdag

19.

Kl. 19.30

Sogneaften med Holger Lissner

Søndag

22.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Jens Backer Mogensen

Mandag

23.

Kl. 10-11.30

Mandagscafé

Lørdag

28.

Kl. 10.00

Dåbsgudstjeneste v/Marie Krejberg

Søndag

29.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Charlotte Juul Thomsen

Mandag

30.

Kl. 10-11.30

Mandagscafé

Tirsdag

31.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik

Tirsdag

31.

Kl. 16.30

Konfirmandevent i Odense Domkirke

Februar 2017
Søndag

5.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Charlotte Juul Thomsen

Mandag

6.

Kl. 10.00-11.30

Mandagscafé. Der er Vinterferie i Mandagscaféen i uge 7

Tirsdag

7.

Kl. 19.00-21.00

Litteraturkreds

Onsdag

8.

Kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Søndag

12.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Jens Backer Mogensen

Søndag

19.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Johanne Langkjær Fårup

Mandag

20.

Kl. 10-11.30

Mandagscafé

Søndag

26.

Kl. 10.30

Fastelavnsgudstjeneste v/Jens Backer Mogensen

Søndag

26.

Kl. 11.30

Tøndeslagning i Sognegården

Mandag

27.

Kl. 10-11.30

Mandagscafé

Tirsdag

28.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik

Tirsdag

28.

Kl. 19.00-21.00

Litteraturkreds

Onsdag

1.

Kl. 20.30

Gudstjeneste v/Johanne Langkjær Fårup og Jens Backer Mogensen

Marts 2017

Der er kirkekaffe 27. november, 1. januar og 5. februar efter højmessen.
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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.
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 juleafslutning i Mandagscaféen den 19. december. Mandagscafeen holder vinterferie den 13.
februar.

Varmestuestrik
I uge 43 blev en bil proppet med strik, som
blev afleveret på lageret i Skovby, hvorfra
det sendes videre ud i et vinterkoldt
Danmark.
6. december kl. 16.30 afslutter vi årets
varmestuestrik med strik og lidt ekstra
hygge, og første strikkedag i det nye år er
17. januar.
Der er vinterferie i uge 7.
Bit Jensen

Litteraturkreds 2017
Der er tit delte meninger om de bøger, der
er valgt til litteraturkredsen – men sjovt
nok giver uenighed ofte en vældig god
diskussion!
Sæson 2017 starter 7. februar med Jon
Kalman Stefanssons seneste bog, ”Fisk
har ingen fødder.” Bogen handler om
den islandske forlægger Ari, som ellers
har det hele. En smuk kone, tre skønne
børn og et dejligt sted at bo, men en grå
tirsdag i Keflavik bliver det hele for meget
for ham …
28. februar skal vi gennemgå Lars
Myttings ”Svøm med dem som drukner”
- en slægtsroman om at finde sin historie.
Forfatteren blander spænding, krig,
kærlighed og natur i denne fængslende
fortælling.
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Sæsonens tredje roman, som vi skal
mødes om 21. marts, er Lars Saabye
Christensens ”Halvbroderen”. Det er en
roman om at drømme i plus og minus,
om kærlighed og venskab, sandhed og
løgn.
Vi slutter med en filmaften 11. april.
Den første bog kan hentes på kordegnekontoret i Sognegården fra 17. januar
2017 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

Lørdag 4. marts 2017, Asperup
Sognegård, Kirkestræde 14, 5466 Asperup,
kl. 9.00-12.00.
Lørdag 1. april 2017 kl. 9.00-12.00
kommer Anders Laugesen, journalist og
vært på bl.a. ’Mennesker og tro’ på P1 og
fortæller om sit syn på, hvorvidt folkekirken er i pagt med sine medlemmer, når
det gælder om at formulere svar, der giver
mening i den verden, vi lever i i dag.
Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej
46, 5500 Middelfart
Yderligere oplysninger i kirkehøjskolens
folder eller på www.kirkehojskole.dk. Man
kan også ringe til Bit Jensen på 2873 1238.

Sogneaften
Torsdag den 19. januar kl. 19.30.

Middelfart Provstis
Kirkehøjskole 2016/2017
Middelfart Provstis Kirkehøjskole er godt
i gang. Sæsonens næste arrangement
finder sted lørdag 3. december 2016
kl. 9-12, hvor dr. theol. professor Martin
Schwarz Lausten fortæller 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.
Det sker i Nr. Aaby Sognegård, Kirkevej
45A, 5580 Nr. Aaby.
14. januar 2017 spørger lektor ved
Aarhus Universitet, David Bugge, om troen
kan flytte bjerge, hvis den bygger på en
løgn? Dette belyses i Kaj Munks evigt aktuelle skuespil ”Kærlighed”. Foredraget, som
har titlen ’Litteratur og tro’, forudsætter
ikke, at man har læst Kaj Munk.
Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej
22, 5464 Brenderup, kl. 9.00-12.00
I foredraget ’Troen alene’ vil provst Torben
Reinholdt Rasmussen, Hjørring Søndre
Provsti, se på, hvorledes Martin Luthers
lille katekismus blev til og den sammenhæng, Luther skrev den i.

En aften med Holger Lissner
Holger Lissner er ikke til at komme
udenom, når den moderne danske salmehistorie skal skrives. Og den tidligere sognepræst er fortsat en skattet og engageret
foredragsholder, og hans idéer synes ingen
ende at tage. Holger Lissner har arbejdet
med salmer, både som salmedigter og som
(med)udgiver af samlinger af nye salmer
og af korværker. Han har også skrevet de
gendigtninger af gudstjenestens led, som
indgår i Spillemandsmessen, en gudstjeneste med dansk spillemandsmusik.
Senest har han sammen med den norske
komponist Åshild Watne vundet en pris for
Luthersalmen ”Når du vil”.
Gratis adgang. Kaffe og brød 10,- kr.
Der er aftensang i kirken kl. 19.00

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. 18.0019.15
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

Nytår

Søndag den 1. januar 2017
er der Nytårsgudstjeneste
kl. 14 ved Jens Backer
Mogensen og efterfølgende byder vi på kransekage
og champagne.
Alle er velkomne

Velkommen til Jul i
Middelfart Kirke!

Julekoncert i kirken

Krybbespil i kirken

Tirsdag den 6. december kl. 19.30
Traditionen tro medvirker Middelfart
kirkes pigekor, Carambakoret,
Choir Please og Kor Kalliope.
Korene vil bidrage med julesange/
-salmer/ Christmas Carols m.m.
Sognepræst Jens Backer Mogensen
vil medvirke med læsninger, og
organist Niels-Anker Weldingh
vil spille til fællessalmerne samt
bidrage med et par orgelsoloer.
Frivillige bidrag i kirkens bøsser gå
til juleuddeling i sognet.

Onsdag den 15. december kl. 19.00
Elever og lærere fra Vestre Skole opfører
en julemusical af Benedicte Riis efter idé
af Johannes Møllehave. Musicalen fortæller om Jesu fødsel med musik og sang og
farvestrålende kostumer.

Juletræerne i kirken
tændes
Onsdag den 14. december
kl. 10.00
Igen i år har vi brug for byens yngste
borgere til at hjælpe med at tænde
juletræerne i kirken.
Der sker ved en kort gudstjeneste,
hvor alle børn i dagplejen, i vuggestuerne, i børnehaverne og alle dem,
der bliver passet hjemme er inviteret.
Vi synger et par kendte julesalmer, og
sognepræst Marie Krejberg vil fortælle
om Jesus, der blev født i Betlehem.
Til sidst tændes lysene i juletræerne
forhåbentligt ved børnenes hjælp.

Juleaftensbørne
gudstjeneste
Lørdag den 24. december kl. 11.00
Børn er naturligvis velkomne ved alle
julens gudstjenester, men denne gud
stjeneste vil i særlig grad være på børnenes præmisser. Hvis dagen føles lang, så
kom til gudstjeneste kl. 11.
Øvrige gudstjenester juleaften er kl. 13.00,
kl. 14.30 og kl. 16.00.
Arrangør:

Julekoncert

27. december 2016, kl. 19.00

i Middelfart Kirke

Bent Østergaard´s Trio

X-tetten

Pris:
125 kr.

Wine and Roses

Niels Anker

Forsalg:
Spar Nord
fra 1. december

Plejehjemsgudstjenester
Område Skovgade

Område Fænøsund

Ved Marie Krejberg
Juleaften 24. december kl. 10.30
Tirsdag den 17. januar kl. 14.00
Tirsdag den 21. februar kl. 14.00

Ved Jens Backer Mogensen
Juleaften 24. december kl.10.00 Fænøsundvænget 1
Juleaften 24. december kl.10.30 Ældrecentret Fænøsund (Peter Lind)
Torsdag 19. januar kl. 14.00 Ældrecentret Fænøsund
Torsdag 23. februar kl. 14.00 Ældrecentret Fænøsund
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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
Forsidebillede: Sidefløj fra Issenheimer altertavlen, Colmar
Redaktion: Jens Backer Mogensen og Tina Damgaard
Produktion: STEP, 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.

