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AT REJSE, ER
AT LEVE…
Sådan lyder det vel nok mest kendte citat af H.C. Andersen og de fleste
mennesker forstår straks, hvad han
mente.
Der er ingen tvivl om, at det at rejse
beriger os. Det at komme et andet
sted hen og opleve ting, der er anderledes, end det vi kommer fra, det
gør noget ved os. Vi tager indtrykkene med hjem og nogen gange får
de os til at gøre ting en lille smule
anderledes. Det ses for eksempel
tydeligt på vores madvaner, hvor
1980’ernes forøgede muligheder
for at rejse udenlands gav mange
dansker et møde med Sydeuropas
brug af hvidløg, og dermed for altid
ændrede opfattelsen af, hvordan en
kødsovs skal smage.
Andre gange gør vores oplevelser og
observationer, at vi vender hjem og
sætter endnu mere pris på alt det, vi
har derhjemme. Sådan har jeg det
ikke mindst selv, når jeg eller et af
mine børn har været i hænderne på
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et udenlandsk sygehusvæsen.
Men vigtigst af alt, så er ferier som
små oaser, hvor livet fornemmes
med en anden intensitet – hvor alt
det, der for alvor betyder noget for
os får tid og lov til at fylde. Og derfor er det, at vi går rundt med lys
i øjnene og et stort smil på læben
og fortæller alle vi møder, at vi lige
snart skal have ferie og afsted på
en spændende rejse enten til et af
Danmarks dejligste steder eller til
det store udland.
Og glæden holder ved, selv når vi
kommer hjem igen. Minderne bærer os et stykke og er som små bobler af velvære, vi kan prikke hul på
og suge energi og næring fra, når vi
får lejlighed til at huske tilbage.
Nogen gange kan det komme til at
virke som om, at det er nødvendigt
at suge energi og næring i en sådan
grad, at ferierne bliver det eneste,
der tæller.

”Måske er det på tide, at vi giver
hinanden fri fra det pres,
vi lægger på hinanden...”

At knapt er vi hjemme fra den ene
ferie før den næste skal planlægges. Så der er noget at se frem til.
Dagligdagens gøremål er så mange
og ligger så tæt, at den kræver mere
energi end vi kan nå at producere
undervejs.
Og tiden imellem ferierne - hverdagen, kan så blive til noget, der skal
overstås for at nå til den næste ferie, hvor alt det, der for alvor betyder noget for os igen får tid og lov
til at fylde.
Det er en skam. Og det kan undre,
at vi presser hinanden i en sådan
grad, at hverdagen mister sin glans
for os.
For det er dog i hverdagen, at vores
liv ligger. Det er i hverdagen, at alt
det vigtige ligger, og overser vi i vores travlhed det, så overser vi vores
liv.
Måske er det på tide, at vi giver hin-

anden fri fra det pres, vi lægger på
hinanden. Måske er det på tide, at vi
giver os selv fri fra det pres, vi lægger på os selv. Måske er det på tide,
at vi finder ind i en hverdag, hvor
det er vores liv – ikke vores arbejde
og samfundets ide om hvem og
hvad vi er og hvor meget produktivitet, der kan tvinges ud af os, der
definerer os.
Vi har, som mennesker, brug for
at være mennesker – Vi har, som
mennesker, brug for at blive set
som mennesker og ikke som produktionsredskaber.
Vi har brug for at lade os se, sådan
som Gud ser os. Som væsener, der
har værdi i sig selv. Som nogen, der
er elsket, som vi er.
Så ferierne ikke bliver det eneste
sted, vi lever.

Sognepræst Marie Krejberg
MIDDELFART KIRKEBLAD
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AKTUELT

FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
FOR MIDDELFART, KAUSLUNDE,
GAMBORG OG VEJLBY, STRIB, RØJLESKOV
2. pinsedag den 10. juni kl. 10.30

Festlig gudstjeneste i skønne omgivelser på den nye kirkeplads ved
Middelfart kirke, stemningsfuld
musik og dejlige salmer.
Efter gudstjenesten er der et let

traktement, hvor menighedsrådet
er vært. Medbring gerne stol og/eller tæppe.
Der er gratis adgang.

INVITATION TIL SOMMERFEST
Torsdag den 20. juni kl. 17.30-20.00.

Det er igen tid for Middelfart kirkes
traditionsrige sommerfest, hvor vi
hygger 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. FDF Middelfart medvirker.
Vi håber, at alle, der har haft deres
gang hos os, vil komme denne aften, så vi kan ønske hinanden god
sommer!
Det er gratis at deltage i sommerfesten.

TREKANTOMRÅDETS
KULTURFESTIVAL
I forbindelse med Trekantområdets Festuge 2019 afholdes – i lighed med
tidligere år – Festlig Fredag her i Middelfart. Datoen er fredag den 30.
august, hvor der vil være en række aktiviteter i hele byen.
Området fra Torvet og op til kirken vil have temaet ’Gamle dage’, og der
vil fra 16-20 være en række aktiviteter her – bl.a. udstilling på Byarkivet,
strikketelt, gamle lege, byvandringer, foredrag i Sognegården, rundvisning
i kirken og vi slutter med en aftenandagt kl. 20.00 ved sognepræsterne Johanne Langkjær Fårup og Jens Backer Mogensen.
Se hjemmeside og dagspresse
for det fulde program.
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KORDAG OG
HØSTGUDSTJENESTE

Lørdag den 21. september
kl. 9.00-14.00
og søndag den 22. september
fra kl. 9.00
Workshop og korsang
ved Høstgudstjenesten
Vi gentager succesen fra sidste år
og håber at endnu flere har lyst til
at være med.
Musiker og dirigent Caspar Præstegaard (leder af Caramba-koret) vil
øve høstsange med os lørdag, så vi
er klar til at medvirke ved den festlige høstgudstjeneste søndag den
22. september kl 10.30.
Lørdag er vi klar med kaffe, te og
lidt frugt, så det er en god ide at
tage en lille madpakke med og søndag begynder vi med rundstykker
kl. 9 og efter gudstjenesten er der
et let traktement for alle.

INDVENDIG KALKNING AF KIRKEN
Hvis man løfter blikket, mens man sidder inde i vores kirke eller ser
forsiden af dette kirkeblad, må man straks tænke: Hvor dette rum
dog trænger til en omgang med en kalkkost!
Menighedsrådets byggeudvalg er da også i fuld gang med at planlægge ikke bare kalkning af kirkens indre, men også udførelse af
andre arbejder, som er enklest at foretage, når kirken alligevel skal
lukke i en periode. Det drejer sig primært – foruden kalkningen –
om renovering af varmeanlægget, fornyelse af lyd- og lysforhold
og diverse konservatoropgaver som fx istandsættelse af kirkens
historiske inventar.

Kom, syng og bliv glad!

Et par meget synlige ændringer vil være en åbning fra kirken ind til
det nuværende kapel, hvor der nu vil blive indrettet et rum til bl.a.
dåbsfamilier og børn. En anden væsentlig ændring vil være etableringen af en handicapvenlig indgang gennem tårndøren.

Tilmelding på mail til Bit Jensen
formand@middelfartkirke.dk
eller Tina Damgaard,
tlf. 61 28 76 07.

Lige nu ligger det foreløbige projekt til godkendelse hos de kirkelige myndigheder, og inden tilladelserne er givet og det endelige
projekt har været gennem en licitation, går der en rum tid, inden vi
kan gå i gang med arbejdet.
Kirken lukkes fra 1. juni 2020, og byggeperioden vil vare ca. 15
måneder. I den periode vil almindelige gudstjenester foregå i Sognegården, men også Kirkehuset og andre af provstiets kirker vil
blive taget i brug.
Bit Jensen
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20.
20.
23.
24.
30.

Torsdag
Torsdag
1. søndag efter trinitatis
Mandag
2. søndag efter trinitatis

21.
28.
4.
5.
8.

4. søndag efter trinitatis
5. søndag efter trinitatis
6. søndag efter trinitatis
7. søndag efter trinitatis
Mandag
Torsdag

11.
13.
18.
20.
24.
25.
27.
28.
30.
30.
30.

8. søndag efter trinitatis
Tirsdag
9. søndag efter trinitatis
Tirsdag
Lørdag
10. søndag efter trinitatis
Tirsdag
Onsdag
Fredag
Fredag
Fredag

AUGUST

7.
14.

3. søndag efter trinitatis

JULI

19.

18.

Tirsdag
20.

18.

Tirsdag

Torsdag

16.

Onsdag

15.

Trinitatis søndag

9.

Pinsedag

Lørdag

6.

Torsdag

13.

4.

Tirsdag

Torsdag

4.

Tirsdag

10.

3.

Mandag

2. Pinsedag

2.

6. søndag efter påske

JUNI

Kl. 20.00

Kl. 18.00

Kl. 17.00

Kl. 11.00 - 20.40

Kl. 16.30 - 18.00

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 19.30

Kl. 10.30

Kl. 16.30 - 18.00

Kl. 10.30

Kl. 19.30

Kl. 10.00 - 11.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 11.00 - 13.00

Kl. 10.30

Kl. 18.00 - 20.00

Kl. 17.30

Kl. 10.00 - 11.30

Kl. 15.00 - 16.30

Kl. 17.00 - 19.00

Kl. 16.30 - 18.00

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 10.00 - 11.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.00 - 11.30

Kl. 19.00

Kl. 16.30 - 18.00

Kl. 10.00 - 11.30

Kl. 10.30

Gudstjeneste i kirken ved Johanne Langkjær Fårup og Jens
Backer Mogensen.

Foredrag ved forfatter Dorthe Chakravarty

Rundvisning i kirken ved Jens Backer Mogensen

Sogneudflugt. Mødested er havnen nedenfor kirken

Varmestuestrik i Sognegården

Gudstjeneste ved Peter Lind

Dåbsgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Sommerkoncert TrioDo

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Varmestuestrik i Sognegården

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Koncert med Duoen Saxofon og Orgel

- og efterfølgende mandage Mandagscafe.

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Peter Lind

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Sommerafslutning i Mandagscafeen i Sognegården

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Sommerfest i - og udenfor Sognegården

Sommerfestgudstjeneste ved Marie Krejberg

Babysalmesang

Sogneeftermiddag med Biskop emeritus Kresten Drejergaard

Grillaften i Herreklubben (husk tilmelding)

Sommerafslutning Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Peter Lind

Dåbsgudstjeneste ved Peter Lind

Babysalmesang

Udendørsgudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Babysalmesang

Sommerkoncert med Middelfart kirkes pigekor og børnekor

Varmestuestrik i Sognegården

- og efterfølgende mandage - Mandagscafé

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

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

GUDSTJENESTER, KONCERTER, FOREDRAG MM.:

26.
26.
29.

Onsdag
Onsdag
15. søndag efter trinitatis

Kl. 10.30

Kl. 18.00 - 19.00

Kl. 17.30

Kl. 16.30 - 18.00

Gudstjeneste ved Peter Lind

Fællesspisning i Sognegården - husk tilmelding.

Familiegudstjeneste ved Marie Krejberg og børnekoret.

Varmestuestrik

Høstgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Kordag

Torsdag den 20. juni
kl. 14.00
Torsdag den 22. august
kl. 14.00
Torsdag den 19. september kl. 14.00

Område Fænøsund
ved Jens Backer Mogensen

Tirsdag den 18. juni
kl. 14.00
Tirsdag den 20. august
kl. 14.00
Tirsdag den 17. september kl. 14.00

Område Skovgade
ved Marie Krejberg

En stor tak til Middelfart
Sparekasse, som igen i år
gjorde det muligt
at få opstillet
flagalléen på
forårets
konfirmationsdage!

EN STOR TAK…

24.

Tirsdag

Kl. 10.30

Kl. 09.00 - 14.00

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

22.

14. søndag efter trinitatis

Litteraturkreds

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup.

Flaggudstjeneste ved feltpræst Jens Rothmann

Herreklub - husk tilmelding.

- og efterfølgende mandage Mandagscafe.

Konfirmandstartgudstjeneste. Efterfølgende er der orientering for kommende konfirmander og deres forældre.
Alle præster medvirker.

Der er kirkekaffe den 2. juni
efter højmessen

21.

Lørdag

kl. 19.00 - 21.00

Kl. 10.30

Kl. 16.30 - 18.00

Kl. 10.30

Kl. 15.00 - 15.30

Kl. 17.00 - 19.00

Kl. 10.00 - 11.30

Kl. 10.30

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester
i Middelfart Kirke.
Ring venligst til kirkekontoret senest fredag kl. 13

18.

Tirsdag

8.

12. søndag efter trinitatis
15.

5.

Torsdag

13. søndag efter trinitatis

3.

Tirsdag

10.

2.

Mandag

Tirsdag

1.

11. søndag efter trinitatis

SEPTEMBER

BØRNEKOR

MUSIK

I børnekoret går det godt. Der er
nu 12 medlemmer af koret, og de
optræder næste gang ved en sommerkoncert sammen med pigekoret den 4. juni kl. 19.00.
Børnekoret følger i grove træk skolernes feriekalender og slutter af
inden sommerferien i begyndelsen
af juni. Vi ses igen efter ferien i sidste halvdel af august. Går du i 2-5

kl. og vil du være med i koret, så
kontakt dirigent Caspar Præstega-

ard (jazzgarn@gmail.com) for nærmere oplysninger.

humør end da jeg kom. Tak for det,
piger!

koret og Caspar. Repertoiret bliver
en skøn blanding af sommersange
og salmer - og der bliver også rig
mulighed for publikum til at synge
med.
Håber at se Jer! Hilsen Johanne Diemer

PIGEKORET KLØR PÅ
I Middelfart kirkes pigekor går det
rigtig godt. Der sker løbende en
udvikling, og det er glædeligt at
mærke at niveauet stiger støt.
Vi hygger os om torsdagen til Korprøverne, men vi arbejder også
hårdt. For tiden bliver der arbejdet
ret intenst med at synge flerstemmigt - og det lykkedes som regel.
Det er en opmærksom og koncentreret flok jeg har lige nu, og det
nyder jeg fuldt ud. De er søde ved
hinanden og jeg har endnu til gode
at tage fra en korprøve i dårligere

Vores næste projekt bliver vores
sommerkoncert d. 4. juni kl. 19,
som vi holder sammen med børne-

SOMMERKONCERTER I KIRKEN
Tirsdag d. 4. juni kl. 19.00
Pigekor og Børnekor
Koncert med Middelfart kirkes Pigekor og Børnekor under ledelse af
henholdsvis Johanne Diemer og Caspar Præstegaard.
Gratis adgang
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DUOEN SAXOFON & ORGEL
Torsdag d. 8. august kl. 19.30

Koncert med Duoen Saxofon & Orgel.
Duoen består af Michael H.
Lund, saxofon og Randi E. Mortensen, orgel.
Koncerten vil være et nordisk
program bestående af værker

af bl.a. Niels Lindberg; Svend
Österberg, Hugo Alfvén, Peter
Møller, Edvard Grieg m.fl.
Gratis adgang.

TRIODO

Tirsdag den 20. august kl. 19.30
Mezzosopran, klarinet og klaver
TrioDo består af Louise Sletting Hvilborg, mezzosopran;
Dorthe Gade, klarinet og Svitlana Leonchuk, klaver.
De spiller både sammen og hver for sig et varieret program med bl.a.
operaarier, virtuos klavermusik og melankolsk folketone for klarinet.
Der er gratis adgang til koncerten.
MIDDELFART KIRKEBLAD
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FASTE AKTIVITETER

MANDAGSCAFÉ
I Mandagscaféen mødes vi alle
hverdagsmandage 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
24. juni kl. 11.00 – 13.00 med
smørrebrød og underholdning.
Første Mandagscafé efter ferien er mandag den 5. august.

VARMESTUESTRIK
For tiden har vi et positivt problem:
Vi har været så flittige, at vi ikke blot
har produceret så mange dåbsservietter, at vi må holde en lille pause
med fremstillingen. Det samme
gælder sokker, så vi nu koncentrerer os om anden vinterbeklædning.
Vi slutter sæsonen 18. juni, hvor
vi gentager det meget hyggelige
arrangement med grillpølser sammen med herreklubben!
Start efter sommerferien:
Den 13. august.
Bit Jensen
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HERREKLUB
Herreklubben mødes den
3. tirsdag i hver måned
(undtagen juli og august)
og den 18. juni skal der grilles!
Tilmelding senest fredag den 14.
juni til Jørgen Madsen tlf. 5048
1931 eller mail JG.Madsen@stofanet.dk
Efter sommerferien mødes klubben igen den 3. september i Sognegården.

SOGNEEFTERMIDDAG

Onsdag den 19. juni kl. 15.00

Det fynske sindelag
oplevet af en vendelbo.
Ved biskop emeritus Kresten
Drejergaard.
Alle ved, at der er forskelle på
Sjælland, Fyn og Jylland. De er
landsdele, som har hver deres
dialekter og temperamenter.
I dette foredrag loddes dybderne
i det fynske sindelag, sådan som
det er oplevet i løbet af ca. 40 år i
et par vestfynske landsogne samt
i Fyens Stift som helhed. Foredraget er derfor krydret med en del
selvoplevede anekdoter fra det
almindelige liv på Fyn.
Gratis adgang. Kaffe og brød 10 kr.

LITTERATURKREDS
EFTERÅR 2019
Vi starter sæsonen 17. september
med en lille perle, nemlig islandske
Auður Ava Ólafsdóttirs ’Stiklingen’.
Bogen har egentlig en enkel handling – men i denne ligger der en masse symbolik og stof til eftertanke.
Den næste bog hedder ’Kystsanatoriet’ og er skrevet af Elisabeth Flensted-Jensen. Som der står i en omtale: I ganske korte, smukt sansede
og præcise afsnit fortæller bogen
om en piges opvækst i Danmark
i en kristen sekt i 1950’erne og
1960’erne. Vi skal snakke om bogen 8. oktober.
29. oktober skal vi læse om en
jesuitterpræst, der i 1914 begiver
sig ud på en strabadserende sejlads
i selskab med tre aber. Det lykkes
dem at krydse Atlanten fra Congo i
Afrika til Brasilien i Sydamerika med
et pitstop på øen Sankt Helena! Bogen hedder ’Dræsinen’ og er skrevet
af svenske Carl-Henning Wijkmark.
Der bliver ingen filmaften i efterårets
sæson.
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.
Den første bog kan hentes på kordegnekontoret i Sognegården fra
27. august kl. 9-16. De øvrige udleveres, når vi mødes, eller kan efterfølgende afhentes i Sognegården.
Bit Jensen

KONFIRMANDER
2020

FAMILIEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
Efterårets familiegudstjeneste løber af stablen onsdag d. 26. september. Vi begynder som vanligt i
kirken kl. 17.30 med en kort familievenlig gudstjeneste, hvor børnekoret medvirker og derefter går vi i
sognegården og spiser sammen. Vi
slutter kl. 19.00.
Af hensyn til plads og mængden af
mad er det nødvendigt at tilmelde
sig spisningen en uge før arrangementet – det vil sige d. 19. september.
Pris per voksen er 30 kr. og børn
(under 15 år) 15,- kr. Tilmelding
via hjemmesiden eller til Kirke- og
kulturmedarbejder Tina Damgaard
på kiku@middelfartkirke.dk eller tlf.
61287607. Betaling ved spisningen.
Der er familiegudstjeneste igen
torsdag den 14. november.

FDF

Der er gudstjeneste og information
til kommende konfirmander søndag den 1. september ved sognepræsterne Johanne Langkjær Fårup, Jens Backer Mogensen, Marie
Krejberg og Peter Lind.

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

Tirsdag den 10. og torsdag den
12. september (uge 37) låner vi de
kommende konfirmander til en hel
dag i og omkring kirken. Vi sørger
for forplejning. Husk praktiske sko
og evt. regntøj.

MINIKONFIRMANDER
EFTERÅR 2019

MIDDELFART
PROVSTIS
KIRKEHØJSKOLE
2019/2020

Programmet for kirkehøjskolens sæson 2019-20 er endnu
ikke udarbejdet. Sæsonen vil
starte som sædvanlig i september måned 2019 og vil indeholde 5 arrangementer.

I efteråret indbydes 3a. fra Lillebæltskolen, Vestre Skole og Østre
Skole samt 3.klasse fra Middelfart
Friskole og Fænøsund Friskole til
minikonfirmand.
Undervisningen bliver fra 14.1015:20 tirsdag, onsdag eller torsdag. Eleverne får en invitation med
hjem umiddelbart efter sommerferien og tilmelding kommer på
hjemmesiden.
Undervisningen begynder i uge 37.
Torsdag den 24. oktober er der
en aftengudstjeneste kl. 19 og vi
slutter med en gudstjeneste lørdag den 30. november kl.
10. Minikonfirmanderne
medvirker ved begge
gudstjenester.
3. b-klasserne inviteres i
foråret 2020.

Hold øje med dagspressen,
når tiden nærmer sig – og i
øvrigt med næste kirkeblad!
Bit Jensen
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Tryksag
5041 0072

Sognepræst Marie Krejberg
Tlf. 64 41 03 41, e-mail: mk@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag.
Sognepræst Johanne Langkjær Fårup
Tlf. 63 41 43 33, e-mail: jmf@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag.
Provst Peter Lind
Tlf. 64 41 02 06, e-mail: pli@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag.
Kirkekontoret Anne Rud Svenning
Algade 7, e-mail: arus@km.dk, tlf. 64 41 33 36
Hverdage kl. 9-13
Organist Niels-Anker Weldingh
Tlf. 64 41 39 30 eller 64 41 33 36, e-mail: naw@middelfartkirke.dk
Fridag mandag.
Organist Johanne Diemer
Tlf. 22 11 18 65, e-mail: johanne.diemer@middelfartkirke.dk
Kirketjener Kenneth Hakala
Tlf. 64 40 28 50 eller 64 41 33 36, fridag mandag.
Kirketjener Henriette Dyre Christensen
Tlf. 64 41 33 36, fridag fredag.
Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damgaard
Tlf. 61 28 76 07, e-mail: kiku@middelfartkirke.dk
Kirkegårdskontoret Leif Harder Sørensen
Vesterløkke Alle 7, tlf. 64 41 09 26
Hverdage kl. 10-12
Menighedsrådsformand Bit Jensen
Tlf. 28 73 12 38, e-mail: formand@middelfartkirke.dk
Forsidebillede: Jens Backer Mogensen
Redaktion: Marie Krejberg og Tina Damgaard
Design og foto af kirken: Maros
Layout og tryk: STEP, tlf. 70101213

HVOR, HVEM OG HVORNÅR?
Kontakt kirkekontoret, hvis I ønsker barnedåb eller vielse. Ved ønske om
begravelse eller bisættelse kontaktes normalt en bedemand, som vil
sørge for kontakten til kirken.
Henvendelse vedrørende gravsteder rettes til kirkegårdskontoret.
Pyntning af kirken aftales med kirketjenerne.
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Sognepræst Jens Backer Mogensen (kbf)
Tlf. 64 41 53 22, e-mail: jbmo@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag.

