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Konfirmandsjov med læring og Herrens veje
– to sider af samme sag
Middelfarts konfirmander skal igen
til januar på tur til Odense for at
deltage i Stiftets Konfirmandtræf. Fra
Middelfart tager vi hvert år afsted med
ca. 150 konfirmander, som derfor fylder en del i den samlede mængde på
omkring 1300 konfirmander fra hele
Fyn, der samles til et par timer med
sjov og læring i skøn forening.
Ambitionen for konfirmandtræffet
er at formidle emner fra konfirmationsforberedelsen på en aktiv og sjov
måde, der kan være et supplement til
de muligheder, præsterne har hjemme
i sognene. Samtidig er ideen at give
konfirmanderne en fornemmelse af at
være en del af et større fællesskab ved,
at de er sammen med konfirmander
fra hele Fyn og ved, at de får set Domkirken og møder Biskoppen.
Gennem årene er den ambition blevet
omsat til poster rundt om i Odenses
kirker, hvor konfirmanderne blandt
andet har fået lov til at møde den tvivlende Thomas i levende live og stikke
en finger i naglehullerne på Jesu
hånd, efter han er stået op af sin grav.
De har mødt mange andre figurer fra
Biblen og kirkehistorien og alt sammen i en blanding af dramatisering
og aktivering af konfirmanderne.

Konfirmandtræf 2018 får overskriften:
”Gå ud i alverden! – om missionsbefalingen og dens udtryk” og løber af
stablen tirsdag, onsdag og torsdag i
uge 5. Som de foregående år deltager
Biskop Tine Lindhardt alle aftenerne.
Vi glæder os til at drage afsted og til
at give konfirmanderne en anden
indgangsvinkel til at tænke og tale om
kristendom og tro.
Herrens veje
Netop det samme gør DR’s dramaserie
” Herrens veje”. Den giver mange
mennesker en ny indgangsvinkel til at
tænke og tale om kristendom og tro.
Jeg er ikke i tvivl om, at den for mange
mennesker kan være det, der gør det
legalt overhovedet at beskæftige sig
med emnet. Fordi det bliver præsenteret på en anden måde, end sædvanligt.
På en måde, hvor det ikke er noget,
man selv skal nærme sig, men hvor
det i stedet bliver bragt lige ind i stuen
i bedste sendetid og pakket spiseligt
ind i drama.
Og drama, det er der meget af. Jeg
skal love for, at der er skuet op for
menneskeliggørelsen af præstefiguren.
I en sådan grad, at jeg vil skyde på, at
ingen af Danmarks ca. 2000 præster
kan genkende sig selv eller deres kollegaer i ret meget af det, seriens roller
går igennem.
Jeg har for eksempel aldrig mødt en
præst, der ikke takkede Vorherre for
at have givet mennesket evnen til at
opfinde medicin, der kan redde livet
og forstanden for utallige mennesker.
Så at lade Provst Krog anse sønnen
Augusts recept på lykkepiller, som
djævlens værk eller en test fra Gud –
det er en kende for langt ude. Det samme gælder mange andre ting – som at
provsten bare kan fyre en graver eller
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at Biskoppen giver et embede væk
uden om menighedsrådet. Det, og
meget mere, er fuldstændig uden hold
i virkeligheden.
Men der er også meget, som har hold
i virkeligheden. Brudeparret, der
beder om, at der skal tones lidt ned for
Gud i deres vielse, er så virkelighedsnært, at jeg var ved at tro, at Adam
Price havde været en flue på væggen
ved en af mine vielsessamtaler – hvor
jeg ordret blev bedt om:” at lade være
med at nævne Gud alt for meget i
talen” (Et ønske jeg selvfølgelig ikke
kunne efterkomme!).
Eller dilemmaet med at bo i sit
arbejde, som blev meget dramatisk
beskrevet med et stor skænderi mellem provst Krog og han kone, mens
brudeparret sad på kontoret og kunne
følge med. I den virkelige verden er
det nok mere problemet med, at børnene, mens de er små, kan have svært
ved at forstå, at de ikke kan spørge
om noget eller blive trøstet – når nu
mor eller far sidder der på kontoret
midt i hjemmet – små børn forstår
ikke altid, at de mennesker, der er på
besøg, ikke er venner af huset – men
et begravelsesfølge i sorg.
Men uanset hvor meget de enkelte
detaljer har rod i virkeligheden eller
ej, så er der en stor ting, som denne
dramaserie formår. Den formår at
give en ny indgangsvinkel til at tænke
og tale kristendom og tro. Den er så at
sige konfirmandsjov for voksne.
Jeg håber, I har haft det fornøjeligt
foran tv-skærmen – men jeg håber
også, at I har været bevidst om at al
dramaet, netop var drama for underholdningens skyld.
Marie Krejberg, Sognepræst

Praktisk vedr. konfirmandtræf
Tirsdag den 30. januar 2018

Vi mødes på pladsen foran kirken kl. 16.30
(Husk at tage gode sko på og varmt tøj).
Der er en sandwich i bussen og vand, og på turen
rundt i Odense er der også en lille snack.
Vi er hjemme ved kirken 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 familiegudstjeneste søndag
den 11. februar kl. 10.30. Efter Gudstjenesten er der fastelavnsfest i Sognegården i samarbejde med FDF Middelfart.

Musikgudstjeneste ved Kyndelmisse
Søndag den 4. februar kl. 16.00.

Kyndelmisse regnes traditionelt som årets koldeste
tidspunkt. Vinteren har bidt sig fast, men lyset tager til og
snart er vinteren ovre. Musikgudstjeneste med sognepræst
Johanne Langkjær Fårup og Middelfart Kirkes Pigekor
under ledelse af organist Johanne Diemer.

Her går det godt – send flere penge!
Sådan lød postkortene fra lejrskolerne i gamle dage.
Hermed et postkort fra Middelfart kirkes pigekor.

til at stå i vinterens og frostens tegn. Uanset vejret den
dag.

Vi har det godt, men vi er nu ikke i nogen form for
pengenød. Så bare glem den del igen.

Til foråret kommer Haderslev kirkes pigekor og synger
koncert i kirken onsdag d. 11. april kl. 19. I den anledning får vi lov at synge med på noget af repertoiret. Det
bliver en stor oplevelse at få lov at synge med så stort og
dygtigt et kor.

Lige nu er vi kun 11 piger tilmeldt koret. Det gør det
lidt følsomt for fravær, men jeg har alligevel valgt ikke
at optage nye piger her efter sommerferien, da det er
11 dygtige piger og vi er inde i et godt forløb hvor de
hurtigt bliver bedre.
Vores torsdagsprøver har jeg udvidet til nu at vare 1 ½
time, så der er blevet lidt bedre tid til fordybelse – og til
en pause med snacks midtvejs.

Sideløbende med alt dette, arbejder vi også med
salmesangen om søndagen. Den bliver man aldrig
færdig med!
…og så hygger vi os i hinandens selskab. Så jo – her
går det godt!

Vi har indtil flere projekter i udsigt det kommende
halve år.
Først var der ”Spil-dansk”-ugen, hvor vi holdt en lille
koncert i Kauslunde kirke med hovedsagligt danske
folkesange.
Lige om lidt er det jul, hvor vi igen deltager med et par
numre i den traditionelle kor julekoncert i Middelfart
kirke. Det plejer at være en rigtig god måde at komme i
julestemning på!
Efter jul skal vi synge til Kyndelmisse/musikgudstjeneste søndag d. 4. februar kl. 16. En tjeneste der kommer
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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

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

December
Fredag
Lørdag

1.
2.

1. søndag i advent
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag

3.
4.
5.
5.
7.

2. søndag i advent
Mandag
Onsdag
Onsdag
Torsdag
3. søndag i advent
3. søndag i advent
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Julesøndag

10.
11.
13.
13.
14.
17.
17.
18.
19.
20.
21.
21.
21.
24.
24.
24.
24.
25.
26.
31.

Nytårsdag
1. Søndag e. helligtrekonger
Søndag
Mandag
Onsdag
2. Søndag e. helligtrekonger
Mandag
Tirsdag
Lørdag

1.

Kl. 14.00

Nytårsgudstjeneste v/Marie Krejberg

7.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Jens Backer Mogensen

Januar
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Kl. 08.10
Kl. 10.00

Julegudstjeneste i kirken for Lillebæltskolen v/Jens Backer Mogensen
Afslutningsgudstjeneste for Minikonfirmander med efterfølgende
kaffe/saft i Sognegården v/Johanne Lankjær Faarup
Kl. 10.30
Gudstjeneste v/Johanne Langkjær Fårup
Kl. 10.00
Mandagscafé
Kl. 16.30-18.00 Varmestuestrik
Kl. 19.30
Julekoncert i kirken – se omtale v/Marie Krejberg
Kl. 10.00
Juletræerne tændes v/ Johanne Lankjær Faarup og Jens Backer
Mogensen
Kl. 10.30
Gudstjeneste v/Marie Krejberg
Kl. 10.00
Mandagscafé
Kl. 19:00
Luciaoptog og gudstjeneste v/Jens Backer Mogensen
Kl. 18.00-20.00 Menighedsrådsmøde
Kl. 19.00
Krybbespil v/ Vestre Skole
Kl. 10.30
Gudstjeneste v/ Jens Backer Mogensen
Kl. 16.00
Gudstjeneste v/ Peter Lind
Kl. 10.00
Juleafslutning i Mandagscaféen
Kl. 14.00
Julegudstjeneste Strib Idrætsefterskole v/Jes Rønn Hansen
Kl. 08.45
Gudstjeneste for Skrillingeskolen v/ Johanne Langkjær Fårup
Kl. 08.30
Julegudstjeneste Middelfart Friskole v/Peter Lind
Kl. 10.30
Julegudstjeneste Østre Skole v/Marie Krejberg
Kl. 11.30
Julegudstjeneste Vestre Skole v/ Johanne Langkjær Fårup
Kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Marie Krejberg
Kl. 13.00
Gudstjeneste v/ Jens Backer Mogensen
Kl. 14.30
Gudstjeneste v/ Peter Lind
Kl. 16.00
Gudstjeneste v/ Johanne Langkjær Fårup
Kl. 10.30
Gudstjeneste v/Johanne Langkjær Fårup
Kl. 10.30
Gudstjeneste v/ Peter Lind
Kl. 10.30
Gudstjeneste v/ Jens Backer Mogensen

7.
8.
10.

Kl. ca 11.30
Frokost og menighedsmøde i Sognegården
Kl. 10- 11.30
Mandagscafé.
Kl. 18.00-20.00 Menighedsrådsmøde

14.

Kl. 10.30

15.
16.
20.

Kl. 10.00-11.30 Mandagscafé
Kl. 16.30-18.00 Varmestuestrik
Kl. 09.00-12.00 Kirkehøjskole i Gelsted Sognegård

Gudstjeneste v/ Marie Krejberg

Sidste søndag e.
helligtrekonger
Mandag
Lørdag
Septuagesima
Septuagesima
Mandag
Tirsdag
Tirsdag

Februar

21.

Kl. 10.30

Gudstjeneste v/Peter Lind

22.
27.
28.
28.
29.
30.
30.

Kl. 10.00-11.30
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 16.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 16.30

Mandagscafé
Dåbsgudstjeneste v/Johanne Langkjær Fårup
Gudstjeneste v/ Johanne Langkjær Fårup
Gudstjeneste v/ Marie Krejberg
Mandagscafé
Varmestuestrik
Konfirmandtræf i Odense Domkirke
Aftenandagt
Sogneaften med Prof. Johannes Nørregaard Frandsen i Sognegården
Gudstjeneste v/Jens Backer Mogensen
Musikeftermiddagsgudstjeneste v/ Johanne Langkjær Fårup med
Middelfart kirkes Pigekor under ledelse af Johanne Diemer.
Mandagscafé.
Litteraturkreds
Gudstjeneste v/Johanne Langkjær Fårup
Fastelavn i Sognegården i samarbejde med FDF Middelfart.
Gudstjeneste v/ Marie Krejberg
Mandagscafé
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste ved Marie Krejberg og Jens Backer Mogensen
Kirkehøjskole i Indslev Forsamlingshus
Gudstjeneste v/ Peter Lind
Mandagscafé
Varmestuestrik
Litteraturkreds

Torsdag
Torsdag
Seksagesima

1.
1.
4.

Kl. 19.00
Kl. 19.30
Kl. 10.30

Seksagesima

4.

Kl. 16.00

Mandag
Tirsdag
Fastelavnssøndag
Søndag
1. søndag i fasten
Mandag
Onsdag
Onsdag
Lørdag
2. søndag i fasten
Mandag
Tirsdag
Tirsdag

5.
6.
11.
11.
18.
20.
21.
21.
24.
25.
26.
27.
27.

Kl. 10.00-11.30
Kl. 19.00-21.00
Kl. 10.30
Kl. ca 11.30
Kl. 10.30
Kl. 10.00-11.30
Kl. 18.00-20.00
Kl. 20.00
Kl. 09.00-12.00
Kl. 10.30
Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 19.00-21.00

3. søndag i fasten
Midfaste søndag
Midfaste søndag
Midfaste søndag
Onsdag

4.
11.
11.
11.
14.

Kl. 10.30
Kl. 09.30
Kl. 10.30

Marts

Gudstjeneste v/ Marie Krejberg
Gudstjeneste v/Johanne Langkjær Faarup
Gudstjeneste v/ Jens Backer Mogensen
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp
Kl. 18.00-20.00 Menighedsrådsmøde

Der er kirkekaffe 3. december, 1. januar, 4. februar og 4. marts efter højmessen

Plejehjemsgudstjenester
Område Skovgade

Område Fænøsund

Juleaften 24. december kl. 10.30
v/ Johanne Langkjær Fårup
Tirsdag den 23. januar kl. 14.00 v/ Marie Krejberg
Tirsdag den 20. februar kl. 14.00 v/ Marie Krejberg

Ved Jens Backer Mogensen
Juleaften 24. december kl.10.00: Fænøsundvænget 1
Juleaften 24. december kl.10.30: Ældrecentret Fænøsund
Torsdag 18. januar kl. 14.00 Ældrecentret Fænøsund
Torsdag 22. februar kl. 14.00 Ældrecentret Fænøsund
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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 18. december., men
vi er i gang igen i 2018 den
8. januar. Mandagscafeen holder
vinterferie den 19. februar.

Litteraturkreds 2018
I årets første sæson skal vi læse både
nyt og gammelt:
Vi starter med Robert Seethalers lille
dejlige, velskrevne roman ”Et helt liv”
om bonden Andreas Egger, som lever
og arbejder det meste af sit liv i nærheden af den bjerglandsby, hvor han
voksede op. Andreas Eggers hele liv skal
vi tale om 6. februar 2018.
Til 27. februar skal vi læse Chimamanda Ngozi Adichies ”Americanah”.
Det er en roman, der skarpt,
præcist og nuanceret behandler
forholdet mellem race, identitet,
kultur og kærlighed i en globaliseret verden.
Så følger en rigtig klassiker, nemlig
Selma Lagerlöfs ”Jerusalem”. Vi følger
en lille flok sognebørn, der lader sig
omvende af en vækkelsesprædikant
og udvandrer til den hellige stad
Jerusalem for at leve et sandere og
mere renfærdigt liv. Vi skal tale om de
svenske udvandrere 20. marts.
10. april er der filmaften – og her må
deltagerne lade sig overraske!
Første bog hentes på kordegnekontoret
i Sognegården fra tirsdag den 16. ja-
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nuar 2018 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.

Menighedsmøde

Søndag den 7. januar afholdes der i
forlængelse af gudstjenesten kl. 10.30
Helligtrekongersfrokost i Sognegården.
Efter frokosten fortælles om årets gang
i sognet. Alle er velkomne.

Vi mødes i Indslev Forsamlingshus,
Æblegyden 19, 5592 Ejby.
Det sidste arrangement har titlen ”Med
udsigt til begge sider”. Et gammelt
visdomsord siger: Hvor der er helhed,
er der altid mindst to sandheder, der er
sande på samme tid. I den forbindelse
spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken? Dette spørgsmål vil tidligere sygehuspræst Preben Kok prøve at besvare i
Tanderup Sognehus, Tanderupvej
73, 5591 Gelsted lørdag 17. marts
2018 kl. 9.00-12.00.
Yderligere oplysninger kan findes i
kirkehøjskolens folder, som ligger i
kirker og på biblioteker, eller på www.
kirkehojskole.dk. Man kan også ringe
til Bit Jensen 2873 1238.

Sogneaften

Torsdag den 1. februar
kl. 19.30.

Middelfart Provstis Kirkehøjskole 2016/2017
Hovedtemaet for sæsonens kirkehøjskole er ”Hvad udfordrer troen?”. Vi vil
efterprøve de forhold, der kan udfordre
vores tro – det kan være videnskab,
påstande, naturkatastrofer …
Vi er nået til 3. lektion, som hedder
”Livet er et mirakel”. Astrofysiker
Anja C. Andersen stiller spørgsmålet
”Er tro og viden(skab) to uforenelige
størrelser, eller supplerer de hinanden?”
Det sker i Gelsted Sognegård,
Kirkebakken 12, 5591 Gelsted,
lørdag 20. januar 2018 kl. 9.0012.00.
Lørdag den 24. februar 2018 kl.
9.00-12.00 siger tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen ”Gud hvor
mystisk! Videnskaben må melde
pas over for enhver forståelse af det
skabelsesunder, at verden er til, og at vi
er til i den.

Kovendinger – Liv i sproget
Ved professor
Johannes Nørregård Frandsen
Der er liv i sproget! Det bevæger sig,
det knirker og knager. Det forarger og
forbistrer, men først og fremmest så
forløser det. Sproget, det daglige, talte
og skrevne dansk, er i stadig udvikling.
Ord, vendinger og begreber opstår,
andre forgår. Ord importeres, fordrejes
og slides op. I foredraget vil jeg give
eksempler på sprogets skønne og skæve
liv, ligesom jeg vil diskutere forholdet
mellem sprog, identitet og selvbilleder.
Det vil ske i afslappet form med plads
til spidse bemærkninger, munterhed og
humoristiske eksempler fra den store

kuffert af sprogligt bagage, vi kalder det
danske sprog.
Gratis adgang. Kaffe og brød 10,- kr.
Der er aftenandagt i kirken
kl. 19.00

KFUM-spejderne

FDF

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

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

Velkommen til Jul i
Middelfart Kirke!
Dåbsservietter
og varmestuestrik
I kirkens strikkeklub har vi udvidet
vores repertoire. Hvor vi før koncentrerede os om varmt tøj til hjemløse, varmestuer, krisecentre og lignende steder,
strikker vi nu også dåbsservietter – eller
dåbsklude, som nogen kalder dem.
Ideen kommer fra Ann Maj Lorenzen,
som er præst på Djursland. Hun har
tænkt, at når barnet er døbt, skal dets
hoved tørres med dåbsservietten, og
efter gudstjenesten får dåbsbarnet servietten med hjem til minde om dagen
og til påmindelse om dåben og dens
betydning.
Ann Maj Lorentzen har udviklet en
standardopskrift med en række religiøse motiver, som strikkes ind i servietterne. Størrelsen er ca. 21 x 21 cm, og
der strikkes i hvid bomuld.
Servietterne er for nylig taget i brug
i Middelfart Kirke og er blevet godt
modtaget.
Det skal lige bemærkes, at der stadig
produceres mange meter halstørklæder
og et anseligt antal sokker til varmestuerne! Vi stikker både dåbsservietter
og varmt tøj tirsdage i ulige uger fra
16.30-18.00 – og det er altid hyggeligt
at samles om et fælles projekt.
Vi holder pause fra 5.december 2017 og
starter igen 16. januar 2018.
Bit Jensen

Julekoncert i kirken
- tirsdag den 5. december
kl. 19.30
Tirsdag d. 5. december kl. 19.30
finder den årlige julekoncert sted i
Middelfart Kirke.
Traditionen tro medvirker 4 af byens
kor: Kor Kalliope, Carambakoret,
Xtetten og Choir Please.
Derudover medvirker også kirkens
pigekor og organist Niels-Anker
Weldingh.
Læsning af bibeltekster og altertjeneste varetages af sognepræst Marie
Krejberg.
Koncerten vil veksle med korsatser,
tekstlæsninger, fællessalmer og
orgelsoloer.
Der er som sædvanlig fri adgang,
men frivillige bidrag i kirkens bøsser
vil gå til juleuddelingen i sognet.

Juletræerne i kirken tændes
– Torsdag den
7. 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 vugge-

stuerne, i børnehaverne og alle dem,
der bliver passet hjemme er inviteret.
Vi synger et par kendte julesalmer,
og sognepræsterne Jens Backer
Mogensen og Johanne Langkjær
Fårup vil fortælle om Jesus, der blev
født i Betlehem.
Til sidst tændes lysene i juletræerne
forhåbentligt ved børnenes hjælp.
Krybbespil i kirken
– Torsdag den 14. 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.
Juleaftensbørneguds
tjeneste – Søndag den
24. december kl. 11.00
Børn er naturligvis velkomne ved
alle julens gudstjenester, men denne
gudstjeneste vil i særlig grad være på
børnenes præmisser. Hvis dagen føles
lang, så kom til gudstjeneste kl. 11.
Øvrige gudstjenester juleaften er
kl. 13, kl. 14.30 og kl. 16.

Nytår

Vi ønsker hinanden Godt Nytår
ved en gudstjeneste
Mandag den 1. januar kl 14
v/ Marie Krejberg.
Alle er velkomne
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Adresser

Sognepræst Jens Backer Mogensen (kbf)
Tlf 6441 5322, mail: jbmo@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag
Sognepræst Marie Krejberg
Tlf. 6441 0341, mail: mk@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag
Sognepræst Johanne Langkjær Fårup
Tlf. 6341 4333, mail: jmf@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag
Provst Peter Lind
Tlf. 6441 0206, mail: pli@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag
Hospitalspræst Inger Marie Bojesen
Tlf. 2172 0137.Træffes efter aftale.
Kirkekontoret, Anne Rud Svenning
Sognegården Algade 7, Tlf. 6441 3336
Mail: arus@km.dk. Åbent hverdage 9-13.
Kirkegårdskontoret, Leif Harder Sørensen
Vesterløkke Allé 7, Tlf. 6441 0926
Åbent mandag- fredag 10-12.
Organist Niels-Anker Weldingh
Tlf. 6441 3930 eller 6441 3336, mail: naw@middelfartkirke.dk
Fridag mandag.
Organistassistent Johanne Diemer
Tlf. 2211 1865, mail: johannediemer@yahoo.dk
Kirketjener Kenneth Hakala
Tlf. 6440 285 eller 6441 3336
Fridag mandag
Kirketjener Henriette Dyre Christensen
Tlf. 6441 3336
Fridag fredag
Menighedsrådsformand Bit Jensen
Tlf. 2873 1238, mail: formand@middelfartkirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damgaard
Tlf. 6128 7607, mail: kiku@middelfartkirke.dk
Hjemmesideadresse: www.middelfartkirke.dk
Forsidebillede:
Pressefoto fra DRs dramaserie ”Herrens Veje”.
Foto: Bjarne Bergius Hermansen
Redaktion: Marie Krejberg og Tina Damgaard
Produktion: STEP, tlf. 7010 1213

Hvor, hvem
og hvornår?
På kirkekontoret kan man få hjælp
til barnedåb, vielse og begravelse.
Derefter kontaktes den pågældende
præst med henblik på samtale.
Vedr. gravsted rettes henvendelse til
kirkegårdskontoret.
Fødsel og navngivelse indberetter man
selv direkte digitalt på www.borger.dk
Pyntning af kirken aftales med
kirketjenerne.

Morgen
andagter
i vinter
halvåret
Husk at vi hver tirsdag og
torsdag kl 8.00 til
kl. ca. 8.15 i kirken holder
en kort morgenandagt
med salmer, fadervor og
læsning af næste søndags
evangelietekst.
Årets konfirmander er
selvskrevne til andagterne,
men enhver der har lyst er
velkommen, til at
begynde dagen med et
ord og en salme.

