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Den danske verdenselite
Danskerne hører til verdenseliten i
mange sportsgrene. Men de færreste ved,
at vi også er verdensmestre i frivilligt
arbejde. Mindst 70 % af alle danske
borgere engagerer sig på et eller andet
tidspunkt i livet i frivilligt arbejde. Hvert
år bruger vi ca. 365 mio. timer på at udføre frivilligt arbejde. Det er en million
timer om dagen.
Dertil kommer alle de timer, som mange
bruger på ren og skær næstekærlighed.
De er slet ikke talt med i de nationale
befolkningsundersøgelser. Undersøgelserne har kun fokus på det frivillige
arbejde, som vi udfører inden for en
organiseret ramme som fx en forening.
Alle spontane gode gerninger, nabohjælp og næstekærlighed er altså ikke
talt med i de 365 mio. timer. Og jeg tør
slet ikke gisne om, hvor mange timer de
barmhjertige gerninger løber op i.
Måske tænker du, det ikke kan passe, for
det er ikke din oplevelse i den forening,
hvor du er aktiv. Måske oplever I ofte, at
det er svært at få frivillige. Det kan være
vanskeligt, men det er ikke umuligt. For
som udgangspunkt vil de fleste gerne
hjælpe. Omkring 1 mio. danskere har
aldrig været frivillige. Ni ud af ti af dem
svarer i undersøgelser, at det er, fordi
de aldrig er blevet spurgt. Der går med
andre ord et stort uudnyttet potentiale
rundt i den danske befolkning, som gerne vil, men som aldrig får opfordringen.

Den personlige opfordring virker absolut
bedst ved rekrutteringen af frivillige.
Ulempen er blot, at vi sjældent når ud
over vort nærmeste netværk, når vi
opfordrer. Det bliver ofte de samme, der
bliver spurgt igen og igen. Mennesker
med begrænset netværk udover familien
bliver sjældnere opfordret.
Om det er svært at hverve og fastholde
frivillige afhænger dybest set af dine
forventninger til dine medmennesker.
Der er lavet mange psykologiske eksperimenter, der viser, hvordan vi ubevidst
indfrier de forventninger, som vi bliver
mødt med. Hvis vi fx bliver mødt med
lave forventninger, er der stor sandsynlighed for, at vi præsterer dårligt.
Jesus gik så at sige all in på de mennesker, som han mødte. Han stod ikke
og overvejede, om de mon virkelig ville
følge ham. Selvfølgelig ville de det. Det
samme gælder, om vi skal rekruttere
frivillige. Vi må udvise stor interesse og
engagement i dem fra første møde. Selve
opgaven er ofte den, der tiltrækker. Men
på den lange bane er det relationen, der
forpligter og dermed den, der giver os
lysten til at blive. Aktivteten tiltrækker,
men relationen forpligter.
Måske oplever du, at det er svært at
forpligte folk på fællesskabet i din
forening? Det er sandt. Nutidsmennesket
er primært drevet af, hvad det selv får ud

Sæt X i kalenderen den 15. juni hvor
Middelfart kirkes menighedsråd holder
den traditionelle Sommerfest.
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af indsatsen. Det gælder alle mennesker
med undtagelse af alle dem, der har et
religiøst tilhørsforhold. I nationale og
internationale befolkningsundersøgelser
af den frivillige sektor, kan man se en
signifikant sammenhæng mellem religiøst tilhørsforhold og tilbøjeligheden til
at være frivillige. Religiøse mennesker er
mere frivillige end ikke-religiøse. Ingen
har kunnet pege på, hvad der udløser
denne sammenhæng. Men interessant
er det, at de lande i verden med størst
frivilligt engagement i befolkningen er
lutherske land – Danmark og Norge og
Sverige.
Charlotte Juul Thomsen

Nyvalgte medlemmer af Menighedsrådet:
Ved menighedsrådsvalget i november
2016 blev der som tidligere nævnt valgt
3 nye medlemmer i stedet for de 3, som
forlod rådet.
De nye medlemmer præsenterer sig her:
Karl Ole Holt:
Jeg er 64 år og fhv. lektor ved gymnasieskolen og HF i fagene historie og
engelsk. Jeg har levet næsten hele mit liv
i Middelfart, og alle årene med bopæl i
Skovbrynet v. Adlerhus, dvs. jeg flyttede
under mit studium i Odense tilbage
til mit barndomshjem, sammen med
min daværende kæreste, og snart efter
hustru, Dorthe, hvorved vi overtog mine
forældres hus. Dorthe var kollega med
mine forældre på Vestre Skole, som jeg
derfor altid har haft en nær tilknytning
til. Mine interesser er især inden for
samfund, historie, kultur og sport,
og jeg følger meget med i Middelfarts
sportsliv, især inden for volleyball og

fodbold. Som aktiv er jeg engageret i
tennis og golf. Af andre aktuelle hverv,
jf. Menighedsrådet, er jeg næstformand
i lokalafdelingen af Grænseforeningen,
der for nyligt har fusioneret med Fredericia, herefter Fredericia-Middelfart,
Grænseforening.

og det er jo den samme Gud, der bliver
prædiket og bedt til, i frikirker såvel
som folkekirker, så derfor valgte jeg at
tilslutte mig kirken i Middelfart og føler,
at jeg er blevet rigtigt godt modtaget.
Jeg er glad for, at jeg også her kan være
aktiv på forskellige måder.

Karl Edvard Bech:
Jeg er nylig indtrådt i Middelfart menighedsråd. Min alder er jo kun et tal, men
jeg kan sige så meget, at jeg har skiftet
hårfarve. Jeg er gift, og har tre voksne
børn og nogle dejlige børnebørn.
Jeg er opdraget i et kristent frikirkehjem,
hvor det at gå i kirke og være aktiv i
dens arbejde var en ganske naturlig
ting. Jeg har altid følt det som et privilegium at være en kristen, da det giver
en fred og ro i mit liv. Jeg forstår ikke, at
nogen mennesker tør leve uden at have
Gud i ryggen.
Grunden til at jeg tilsluttede mig
folkekirken var geografiske afstande,

Kirsten Dinesen Larsen:
Jeg er pensioneret salgskonsulent og
flyttede til Middelfart i 1973. Jeg har
tidligere siddet i menighedsrådet i 34 år
og er nu tilbage efter en pause på 4 år.
Jeg glæder mig til at være med i arbejdet
igen.
I forhold til udvalgsarbejdet er der
følgende ændringer:
Regnskabs- og budgetudvalgsformand- Hans Rasmussen
Præstegårdsudvalg og Valgudvalgsformand - Leif Aarup
Aktivitetsudvalgsformand - Jørgen
Gundtoft Hansen

Bliv indsamler søndag den 12. marts
Vi har en fornem tradition i Middelfart sogn for at slutte talrigt op
om den årlige sogneindsamling til
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. Vi har brug
også for din hjælp!

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 1, kl. 10-16.
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Sognekalender

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

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

Marts 2017
Onsdag

1.

Kl. 20.30

Aftengudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup og Jens Backer Mogensen

Søndag

5.

Kl. 9.00

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Søndag

5.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Mandag

6.

Kl. 10.00 - 11.30

Mandagscafe

Onsdag

8.

Kl. 18.00 - 20.00

Menighedsrådsmøde

Søndag

12.

Kl. 9.00

Gudstjeneste ved Peter Lind

Søndag

12.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Søndag

12.

Kl. 10.00 - 16.00

Sogneindsamling

Tirsdag

14.

Kl. 16.30 - 18.00

Varmestuestrik

Onsdag

15.

Kl. 15.00 - 16.30

SogneEftermiddag - Syng med!

Søndag

19.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Tirsdag

21.

Kl. 19.00 - 21.00

Litteraturkreds

Søndag

26.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Tirsdag

28.

Kl. 16.30 - 18.00

Varmestuestrik

Torsdag

30.

Kl. 19.00 - 20.00

Minikonfirmandgudstjeneste

Lørdag

1.

Kl. 10.00

Dåbsgudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Søndag

2.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Mandag

3.

Kl. 10.00 - 11.30

Mandagscafe

Tirsdag

4.

Kl. 16.30 - 19.00

Cafékirke

Tirsdag

4.

Kl. 17.45 - 18.15

Cafékirkegudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Søndag

9.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Tirsdag

11.

Kl. 16.30 - 18.00

Varmestuestrik

Tirsdag

11.

Kl. 19.00 - 21.00

Litteraturkreds

Torsdag

13.

Kl. 19.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

April 2017
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Fredag

14.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Søndag

16.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Mandag

17.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Onsdag

19.

Kl. 18.00 - 20.00

Menighedsrådsmøde

Lørdag

22.

Kl. 9.30

Konfirmation ved Peter Lind
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Lørdag

22.

Kl. 11.00

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

Lørdag

22.

Kl. 12.30

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

Søndag

23.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Søndag

23.

Kl. 19.30

Kantategudstjeneste

Mandag

24.

Kl. 10.00 - 11.30

Mandagscafe

Mandag

24.

Kl. 19.30

Litterært Arrangement med Einar Mar Gudmunsson og
Henriette Bacher Lind

Tirsdag

25.

Kl. 16.30 - 18.00

Varmestuestrik

Torsdag

27.

Kl. 10.00 - 11.00

Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe i kirkehuset

Lørdag

29.

Kl. 9.30

Konfirmation ved Marie Krejberg

Lørdag

29.

Kl. 11.00

Konfirmation ved Marie Krejberg

Søndag

30.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Torsdag

3.

Kl. 10.00 - 11.00

og efterfølgende torsdage - Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe
i kirkehuset - dog ikke Kr. Himmelfartsdag den 25. maj.

Lørdag

6.

Kl. 9.30

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

Lørdag

6.

Kl. 11.00

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

Lørdag

6.

Kl. 12.30

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

Søndag

7.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Mandag

8.

Kl. 10.00 - 11.30

og efterfølgende mandage - Mandagscafé

Tirsdag

9.

Kl. 16.30 - 18.00

Varmestuestrik

Onsdag

10.

Kl. 18.00 - 20.00

Menighedsrådsmøde

Fredag

12.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Lørdag

13.

Kl. 10.30

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

Søndag

14.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Tirsdag

16.

Kl. 19.30

Forårskoncert

Lørdag

20.

Kl. 10.00

Minikonfirmandafslutningsgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen,
Johanne Langkjær Fårup og Marie Krejberg

Søndag

21.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Tirsdag

23.

Kl. 16.30 - 18.00

Varmestuestrik

Torsdag

25.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Søndag

28.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Tirsdag

30.

Kl.16.30 - 19.00

Cafekirke

Tirsdag

30.

Kl. 17.45

Cafékirkegudstjeneste ved Marie Krejberg

Torsdag

15.

Kl. 17.00 - 20.00

Sommerfest

Maj 2017

Juni 2017

Der er kirkekaffe den 5. marts, 2. april og 7. maj efter Højmessen kl. 10.30
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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.
6441 3336 og bestil taxa.
Afbestilling af taxa sker direkte til Ejby
Taxa på tlf. 6446 1290 .
Der er påskeferie i Mandagscaféen den
10. og den 17. april.

Varmestuestrik
Vi strikker stadig tirsdag i ulige uger.
Der er stadig plads til flere strikkere! Alle
er velkomne, hvad enten man kan yde
lidt eller meget. Der er garn og opskrifter
til rådighed – og gode tips fra øvede
strikkere.
Der er påskeferie i uge 15 – 11. april.
Bit Jensen

Sogneaften
Mandag den 24. april kl. 19.30
i Sognegården:
Litterært arrangement med
Einar Mar Gudmunsson.

En af Islands største nulevende forfattere
gæster Sognegården i Middelfart. På aftenen vil sognepræst og litteraturanmelder
ved Jyllands-Posten, Henriette Bacher
Lind, interviewe Einar Már Gudmundsson med udgangspunkt i romanen
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”Universets engle”, som han modtog
Nordisk Råds litteraturpris for i 1995.
Foredraget er arrangeret i samarbejde
med Middelfart Bibliotek og Middelfart
Gymnasium.
Der er fri entré, men billetter kan afhentes på KulturØen eller printes ud her
https://www.middelfartbibliotek.dk/
arrangementer/litteratur/einar-mar-
gudmundsson.
Kaffe og brød 10 kr.

Sogneeftermiddag
Onsdag den 15. marts kl. 15.00
i Sognegården:
Syng med!
Præsterne og organisten vil præsentere os
for et udvalg af sange, som vi efterfølgende synger sammen.
Gratis adgang. Kaffe og brød 10 kr.

Litteraturkreds forår 2017
Forårssæsonens tredje roman, som vi
skal mødes om den 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.
Bogen udleveres på læseaftenen den
28. februar, men alternativt kan den fra
29. februar hentes på kordegnekontoret
i Sognegården, Algade 7 mellem kl. 9 og
13 ma.-fr.
11. april slutter vi sæsonen med at
læse Einar Mar Gudmundssons roman
”Universets Engle”. Den islandske
forfatter, som i 1995 har modtaget
Nordisk Råds Litteraturpris for denne
roman, gæster Middelfart 24. april – læs
nærmere andetsteds i kirkebladet
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.
Bit Jensen

Middelfart Provstis
Kirkehøjskole
Lørdag 4. marts vil provst Thomas
Reinholdt Rasmussen i foredraget ’Troen
alene’ se på, hvorledes Martin Luthers
lille katekismus blev til og den sammenhæng, Luther skrev den i.
Det foregår i Asperup Sognegård, Kirkestræde 14, 5466 Asperup, kl. 9.00-12.00.
Lørdag 1. april 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, kl. 9.00-12.00
Desværre måtte forestillingen ”Katharina
– munkens brud” v/ Måle Fortælleteater
og TRIOfabula - en musikalsk forestilling
om reformationen, som den blev oplevet
af Luthers kone, Katharina - aflyses 5.
november 2016, men vi har en ny aftale
med teateret lørdag 6. maj.
Dagen starter med morgenkaffe, Husby Forsamlingshus, Skræppedalsvej 6, 5592 Ejby.
Kl. 11 er der forestilling i Husby Kirke,
Storegade 2, 5592 Ejby.
Tilmelding til dette arrangement er
nødvendig senest 29. april.
Bit Jensen

Kantategudstjeneste
Søndag den 23. april kl. 19.30
i kirken

Johan Sebastian Bach: Christ lag in
Todesbanden, Kantate nr. 4

Medvirkende: Trinitatis Kirkes Pigekor og
Projektkor fra Fyn. Niels Erik Aggesen,
korindstudering og orgel, Jane Laut,
korindstudering og continuo Aarhus
Strygerensemble, Søren K. Hansen,
dirigent.

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

Selvom Joh. Seb. Bach er født mere end
to hundrede år efter Martin Luther, så opfatter Bach den lutherske tro og lære som
samtidig, og han prædiker i toner, hvad
Luther talte med ord. Meget rammende
er Bach kaldt den femte evangelist.
Salmens grundindhold er den ultimative
modsætning. Liv og død. Gud og Djævel.
Kristus og døden.

CaféKirke

Baroktiden, som Bach tilhørte, er dén
periode der tydeligst og skarpest stiller
modsætninger op mod hinanden. På
dén måde tager musikkens form og
udtryk teksten i hånden. I gudstjenesten
indgår salmer af Thomas Kingo, som
er Danmarks fornemme salmedigter i
baroktiden, dog en generation før Bach.
Projektet er et samarbejde mellem organisterne Niels Erik Aggesen, Jane Laut og
Niels-Anker Weldingh samt menighedsrådene ved Trinitatis Kirke, Fredericia og
Middelfart Kirke.
Hvis man ikke har mulighed for at
komme søndag aften, kan man deltage
samme dag kl. 16 i Trinitatis Kirke,
Fredericia. Der er fri adgang.

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 tirsdag d. 4.
april og tirsdag den 30. maj kl. 16.3019.00. Den 4. april skal vi lave påskepynt,
og den 30. maj har vi bedt om hjælp
udefra til at lave smukke malede sten.
Program 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.

Minikonfirmander
forår 2017		

Forårskoncert i Kirken
Tirsdag den 16. maj kl. 19.30
Traditionen tro medvirker Choir Please
med dirigent, Hans-Henrik Skieller og
band.

Allerførst, tak til forældrene til 3. klasserne
for den store opbakning. Minikonfirmandundervisningen er i gang og torsdag
d. 30. marts kl. 19 er den første gudstjeneste med minikonfirmander, hvor familie
og venner er meget velkomne.
Uge 15 holder vi påskeferie.
Lørdag d. 20. maj er der afslutning med
gudstjeneste og efterfølgende saft og kaffe
i Sognegården. Her er familien selvfølgelig også velkommen.

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 på e-mail
kredsleder@fdfmiddelfart.dk
eller se www.fdfmiddelfart.dk

Plejehjemsgudstjenester
Område Skovgade

Område Fænøsund

Ved Marie Krejberg
Tirsdag den 14. marts kl. 14.00
Tirsdag den 11. april kl. 14.00
Tirsdag den 9. maj kl. 14.00

Ved Jens Backer Mogensen
Torsdag den 16. marts kl. 14.00
Torsdag den 6. april kl. 14.00
Torsdag den 11. maj kl. 14.00
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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 Johanne Langkjær Fårup
Algade 15 , tlf. 6341 4333 – jmf@km.dk
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)
Kirketjener Henriette Dyre Christensen
Sognegården, Algade 7, tlf. 6441 3336
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: Minikonfirmander fra efterårsholdene 2016
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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.

