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MIN TIP-TIP
SANGBOG
For nyligt besøgte jeg Finn på et
af byens plejehjem. Vi er langt
ude i slægt med hinanden, Finns
tipoldefar Ole Chrillesen er min
tip-tipoldefar.
Finn havde en gammel bog, som
han gerne ville give mig. Og der
sad jeg så med Ole Chrillesens
sangbog, en slidt gammel sangbog fra de tidlige gudelige vækkelsers tid udgivet i 1858. Med
den, min tip-tipoldefars sangbog, i hånden fik jeg en fornemmelse af at have dybe rødder, og
at der er et vigtigt indhold i verset fra salmen ”Dejlig er jorden”
om, at ”slægt skal følge slægters
gang”.
Ole Chrillesens sangbog er blevet gemt i slægten, fordi den har
en særlig historie. Min tip-tip oldefar, som var bådfører på Ama2

MIDDELFART KIRKEBLAD

ger, blev tidligt i livet grebet af de
gudelige vækkelser, som midt i
1800 tallet gik over Danmark.
Som endnu ung mand, 27 år
gammel, blev han uhelbredeligt
syg og døde fra kone og to små
børn. På dødslejet begyndte han
at synge en af salmerne ”Jesus
er min” fra den slidte sangbog.
Hans broder fortæller senere i
en erindringsbog fra 1933, om
hvordan familie og venner sad
omkring ham i timevis, indtil
sangen til sidst tonede ud. Han
beskriver, hvordan de sad der i
sorg, men også i tillid til Gud.
Min tip-tip oldefar fik ikke noget
langt liv, men fortællingen om
ham og sangen på hans dødsleje blev en del af de gudelige vækkelsers historie på Amager, på
samme måde som fortællingen

OLDEFARS
er blevet båret videre i slægten,
og jeg fik den fortalt af min mor
som barn.

gelse for dem, der kommer efter
os, også længe efter at vi ikke er
her mere.

Den gamle sangbog ligger nu
foran mig på mit skrivebord som
en påmindelse om, at jeg kommer et sted fra og har dybe rødder.

Min tip-tip oldefar havde næppe
nogen ide om, at hans navn ville
stå i kirkebladet i Middelfart 150
år efter hans død. Han var ikke
en stor og vigtig mand, han døde
tidligt, men han satte sig spor.
Der er noget vigtigt i, at vi bærer
fortællingen om hinanden videre
i slægten, for vores fortællinger
om hinanden er en rigdom, som
giver os rødder, og som minder
os om, at de små spor, vi sætter
i tilværelsen, har betydning.

Når man kommer op i årene,
forstår man betydningen af, at
der er nogen før os og nogen
efter os. At et liv kan få stor betydning også for dem, der kommer efter. At der er ting, vi får i
arv, og at det er vores opgave at
forvalte den arv, så den bliver til
glæde for os. Men også at vi har
vigtig arv at give videre til dem,
der kommer efter os. Vores liv
er en del af en kæde. De små
aftryk, vi får lov til at sætte, kan
sagtens være til glæde og beri-

På den måde blev Finns lille gave
til en stemning af taknemmelighed i mig.
Sognepræst Jens Backer Mogensen
MIDDELFART KIRKEBLAD
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AKTUELT

SOGNEEFTERMIDDAG
BREXIT-LAND
TUR-RETUR
Onsdag d. 30. oktober
kl. 15.00

SOGNEAFTEN
MED GUD I IRAK

Torsdag d. 10. oktober.
Vi begynder i kirken kl. 19.00

En rejseberetning fra Skotland,
Nordirland, Irland og England 2019
ved sognepræst Johanne Langkjær
Fårup
Gratis adgang. Kaffe og brød 10,- kr.

Præstekjolen er skiftet ud med en
militæruniform, i bæltet hænger en
pistol til selvforsvar, og på skjorten
bærer han et kors, som lokalbefolkningen flere gange har spurgt
nysgerrigt til. Sognepræst i Strib og
feltpræst Jes Rønn Hansen er lige
kommet hjem fra Irak og fortæller
om livet som udsendt blandt de
danske soldater.
Gratis adgang. Ost og vin 15,- kr.
Alle er velkomne.

AFTENGUDSTJENESTER
Vi er ved at opbygge den tradition, at vi begynder et nyt år med
et par stemningsfulde aftengudstjenester.
I 2020 bliver det onsdag den
16. januar ved sognepræst
Jens Backer Mogensen og ons-
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dag den 26. februar - Askeonsdag - ved sognepræst Johanne Langkjær Fårup samt
Middelfart kirkes pigekor under
ledelse af organist Johanne Diemer. Begge gange kl. 19.30.

PLEJEHJEMS
GUDSTJENESTER

Område Skovgade
ved Marie Krejberg

ALLE HELGENSGUDSTJENESTE
Søndag den 3. november kl. 16

Allehelgen er en dag til minde om
de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har
båret den kristne tro videre gennem generationer.
Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem bønner og salmer

plads til at mindes og sørge over
dem, vi har mistet. I kirken bliver
navnene på dem, der siden sidste
Allehelgen er bisat eller begravet
fra Middelfart kirke læst op, og der
er mulighed for at tænde lys for
dem.

KONFIRMANDEVENT

Torsdag den 30. januar 2020
Konfirmander og præster mødes på pladsen foran kirken kl.
16.30 (Husk at tage gode sko
på). Vi skal til Odense Domkirke
og andre kirker i Odense.

Der er sandwich og vand i bussen, og på turen rundt i Odense
er der også en lille snack.
Vi er hjemme ved kirken igen kl.
ca. 21.30

Tirsdag den 22. oktober kl. 14.00
Tirsdag den 26. november
kl. 14.00
Juleaften den 24. december
kl. 10.30
Tirsdag den 14. januar kl. 14.00

Område Fænøsund
ved Jens Backer Mogensen
Torsdag den 24. oktober kl. 14.00
Torsdag den 21. november
kl. 14.00
Juleaften den 24. december
kl. 10.00 på Fænøsundvænget
og kl. 10.30 på Fænøsund
Torsdag den 16. januar kl. 14.00

FDF
Kontakt kredsleder
Michael Thuesen på e-mail
kredsleder@fdfmiddelfart.dk
eller se www.fdfmiddelfart.dk
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6.
7.
8.
8.
8.
9.
10.
10.
13.
20.
22.
24.
24.
27.
29.
30.

16. Søndag efter trinitatis
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
17. Søndag efter trinitatis
18. Søndag efter trinitatis
Tirsdag
Torsdag
Torsdag
19. Søndag efter trinitatis
Tirsdag
Onsdag

17.
19.
19.
24.
28.
30.

22. Søndag efter trinitatis
Tirsdag
Tirsdag
Sidste søndag i kirkeåret
Torsdag
Lørdag
1. Søndag i advent

1.

14.

DECEMBER

14.

Torsdag

9.

Lørdag

Torsdag

7.

Torsdag

13.

5.

Tirsdag

10.

4.

Mandag

Onsdag

3.

Alle Helgens dag

21. Søndag efter trinitatis

3.

Alle Helgens dag

NOVEMBER

1.

Tirsdag

OKTOBER

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 8.00

Kl. 10.30

Kl. 17.00-19.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 18.00-19.00

Kl. 17.30-18.00

Kl. 18.00-20.00

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 10.00-11.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 16.00

Kl. 10.30

Kl. 15.00-16.30

Kl. 19.00-21.00

Kl.10.30

Kl. 19.00

Kl. 10-00-11.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 19.00

Kl. 19.00

Kl. 18.00-20.00

Kl. 19.00-21.00

Kl. 17.00-19.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 10.30

Kl. 19.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Afslutningsgudstjeneste for Minikonfirmander.

Lillebæltskolens advendtsgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Herreklub

Varmestuestrik i Sognegården

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Fællesspisning

Familiegudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Menighedsrådsmøde

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Dåbsgudstjeneste ved Marie Krejberg

- og efterfølgende torsdage - Babysalmesang

Varmestuestrik i Sognegården

- og efterfølgende mandage - Mandagscafe i Sognegården

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Sogne-eftermiddag med Johanne Langkjær Fårup

Litteraturkreds

Gudstjeneste ved Peter Lind

Minikonfirmandgudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Babysalmesang

Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Sogneaften Jes Rønn Hansen

Aftensang ved Jens Backer Mogensen

Menighedsrådsmøde

Litteraturkreds

Herreklub

Varmestuestrik

- og efterfølgende mandage - Mandagscafe i Sognegården undtagen den 14. - efterårsferie.

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Koncert med koret Naura

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

GUDSTJENESTER, KONCERTER, FOREDRAG MM.:

12.
15.
16.
17.
17.
19.
20.
20.
20.
22.
24.
24.
24.
24.
25.
26.
29.

3. Søndag i advent
Mandag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Fredag
4. søndag i advent
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Julesøndag

5.
6.
7.
8.
11.
12.
14.
16.
19.
26.
30.

Helligtrekongers søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
1. søndag efter Helligtrekonger
Tirsdag
Onsdag
2. søndag efter Helligtrekonger
3. søndag efter Helligtrekonger
Torsdag

Kl. 16.30-21.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 19.30

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 18.00-20.00

Kl. 17.00-19.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 10.30

Kl. 14.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 16.00

Kl. 14.30

Kl. 13.00

Kl. 11.00

Kl. 10.30

Kl. 11.30

Kl. 10.30

Kl. 8.30

Kl. 8.30

Kl. 17.00-19.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 10.30

Kl. 19.00

Kl. 19.00

Kl. 18.00-20.00

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 19.30

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.00-11.30

Kirkebil kan bestilles til alle gudstjenester
i Middelfart kirke.
Ring venligst til kirkekontoret
senest fredag kl. 12

1.

Onsdag

JANUAR 2019

11.

8.

2. Søndag i advent

Torsdag

5.

Torsdag

Onsdag

3.

Tirsdag

11.

3.

Tirsdag

Onsdag

2.

Mandag

Der er kirkekaffe den 6. oktober, den 3. november og
den 1. december efter gudstjenesten kl. 10.30
og den 1. januar ønsker vi hinanden godt nytår
efter gudstjenesten kl. 14.00

Konfirmandevent i Odense

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Aftengudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Dåbsgudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Menighedsrådsmøde

Herreklub

- og efterfølgende mandage - Mandagscafé i Sognegården.

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Peter Lind.

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Peter Lind

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Juleafslutning for Vestre Skole ved Johanne Langkjær Fårup

Juleafslutning for Østre Skole ved Marie Krejberg

Juleafslutning for Middelfart Friskole ved Peter Lind

Juleafslutning for Skrillingeskolen ved Johanne Langkjær Fårup

Juleafslutning Herreklub i Sognegården

Juleafslutning Varmestuestrik i Sognegården

Juleafslutning for Mandagscafé i Sognegården..

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Luciaoptog ved Fænøsund Friskole og gudstjeneste ved
Jens Backer Mogensen

Krybbespil ved Vestre Skole

Menighedsrådsmøde

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Juletræerne tændes

Julekoncert i kirken

Varmestuestrik i Sognegården

- og efterfølgende mandage - Mandagscafé i Sognegården.
Juleafslutning den 16.

MUSIK

KONCERT

Tirsdag d. 1. oktober kl. 19.30
Efterårskoncert med det rytmiske kor Naura
Naura er et århusiansk a cappella-kor under ledelse af Nanna
Lærke Petersen. Koret består af
21 dygtige sangere, som forenes i
8-stemmige rytmiske korsatser tilført human beatbox. Naura har et
alsidigt repertoire, hvor den rene,
nordiske klang kommer til sin ret
og bliver bindeled. Koret udgav i
år deres anden EP ”Solid Ground”
som de turnerede med i Berlin.
Derudover har Naura blandt andet andet sunget med kunstneren
Ida Corr, og sunget live på DR i forbindelse med udsendelsen ”live fra
højskolesangbogen”.

Naura glæder sig utroligt meget til
at komme til Middelfart og synge
alt hvad de har gået og arbejdet
på i øvelokalet, og ikke mindst vise
hvad rytmisk a capella-kor har at
byde på!
Der er fri adgang til koncerten.

KIRKENS PIGEKOR

Pigekoret klar til ny sæson og nye piger!
I august tog vi fat på endnu en korsæson. På grund af efterskoler
og videregående uddannelser har vi haft lidt kvindefald i koret hen
over sommeren. Derfor søger vi nogle nye piger.
Vi synger hovedsagligt fra det klassiske repertoire - og en masse
salmer. Pigekoret synger til gudstjeneste ca. hver anden søndag,
og man får løn for at synge. Derfor er det vigtigt, at man kommer til
alle korprøver og gudstjenester.
Korprøverne er torsdag kl. 15.45-17.15, og gudstjenesterne kan
ligge både søndag formiddag og eftermiddag.
Vi plejer at holde en sommerkoncert og en julekoncert - og vi er
nogen meget hyggelige mennesker alle sammen!
Så er du mellem 13 og 20 år og har du lyst til at lære at synge
endnu bedre, så ring eller skriv til organist Johanne Diemer og hør
nærmere. Tlf. 22111865 eller johanne.diemer@middelfartkirke.dk
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JUL I MIDDELFART KIRKE

JULEKONCERT I KIRKEN
Tirsdag den 3. december
kl. 19.30

Tirsdag d. 3. december kl. 19.30
finder den årlige julekoncert sted i
kirken.
Det er igen i år nogle af byens kor,
der synger julen ind, nemlig Carambakoret, Kor Kalliope, Choir Please
og Xtetten.
Sognepræst Jens Backer Mogensen vil læse tekster fra bibelen, og
kirkens organist, Niels-Anker Weldingh vil spille orgelsoloer samt
ledsage fællessalmerne.
Der er gratis entré, og alt, hvad der
bliver lagt i kirkens bøsser, vil gå til
juleuddeling i sognet.

JULETRÆERNE
I KIRKEN TÆNDES

JULEAFTENSBØRNEGUDSTJENESTE

Torsdag den 5. december
kl. 10.00

Tirsdag den 24. december
kl. 11.00

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 sognepræsterne Marie Krejberg og Johanne Langkjær
Fårup vil fortælle om Jesus, der blev
født i Betlehem.

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.

KRYBBESPIL I KIRKEN

Onsdag den 11. 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.

LUCIAOPTOG VED
FÆNØSUND FRISKOLE
Torsdag den 12. december
kl. 19.00

Fænøsund Friskole og sognepræst
Jens Backer Mogensen holder
gudstjeneste med Luciaoptog

NYTÅR

Vi ønsker hinanden
Godt Nytår ved en
gudstjeneste

Tirsdag den 1. januar kl. 14
ved Peter Lind.
Alle er velkomne.

MIDDELFART KIRKEBLAD
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FASTE AKTIVITETER

VARMESTUESTRIK

MINIKONFIRMANDER

Efterårssæsonen er i fuld gang, og
lagrene af varmt vintertøj skal fyldes op! Vi mødes i Sognegården
tirsdage i ulige uger kl. 16.30-ca.
18, og alle, der kan lide at strikke
– og få en god snak – er velkomne.
Sæsonens sidste strikkedag er 17.
december, og vi mødes igen 14. januar 2020.
Bit Jensen

Efterårets minikonfirmander er i
gang, og vi minder bare om, at der
er en aftengudstjeneste torsdag
den 24. oktober kl. 19. Lørdag
den 30. november kl. 10. er der
en afslutningsgudstjeneste i kirken
efterfulgt af kaffe og saft 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).

BABYSALMESANG
Torsdag kl. 10-11

Fra 24. oktober til 28. november
(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. Husk
en lille dyne til baby.
Det er gratis at gå til babysalmesang.

MORGENANDAGTER
I vinterhalvåret holder kirken hver
tirsdag og torsdag kl 8.00 til kl. ca.
8.15 en kort morgenandagt med
salmer, bøn og læsning af næste
søndags evangelietekst.
Årets konfirmander er selvskrevne
til andagterne, men enhver, der
har lyst til at begynde dagen med
et ord og en salme er velkomne.
Tidspunkt: fra uge 43 (d. 22. oktober) til og med uge 13 (torsdag d.
26. marts) alle tirsdage og torsdage, dog skolernes ferier undtaget.
(NB! Der tages forbehold for at enkelte andagter kan udgå uden varsel ved sygdom eller ferie).
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HERREKLUB
Herreklubben mødes en tirsdag
i hver måned (undtagen juli og
august), og næste gang er tirsdag
den 8. oktober, hvor Carl Vittrup
vil fortælle om Gammel Vestergade
i Middelfart.
Tilmelding er altid senest fredagen
før, næste gang fredag den 4. oktober til kontaktpersonen for klubben: Jørgen Madsen tlf. 5048 1931
eller mail JG.Madsen@stofanet.dk
I november er det tirsdag den 19.
november, hvor Erik Rasmussen
fortæller om hjemmeværnet. I december er der juleafslutning den
17. og første Herreklub i 2020 er
den 7. januar.

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 efterårsferie i Mandagscaféen den 14. oktober (uge 42)
og juleafslutning mandag den
16. december. Vi mødes igen efter nytår mandag den 6. januar
2020.

FAMILIEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
Torsdag den 14. november
kl. 17.30 i kirken

Vi fortsætter succesen med familiegudstjeneste med fællesspisning.
Konceptet er helt enkelt, at vi begynder i kirken kl. 17.30, hvor vi har
en kort familievenlig gudstjeneste
med børnekoret, og derefter går
vi i sognegården, hvor der vil være
mad og hygge til kl. 19.00.
Af hensyn til mængden af mad er
det nødvendigt at tilmelde sig spisningen senest den 8. november.
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. Betaling
ved spisningen.

LITTERATURKREDS
EFTERÅR 2019
Efterårssæsonens litteraturkreds
er godt i gang – i september læste
vi islandske Auður Ava Ólafsdóttirs
’Stiklingen’.
8. oktober skal vi snakke om ’Kystsanatoriet’, som er skrevet af Elisabeth Flensted-Jensen. Som der står
i en omtale af bogen: 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.
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 – på en dræsine! Bogen
hedder ’Dræsinen’ og er skrevet af
svenske Carl-Henning Wijkmark.
Begge møder finder sted kl. 19 - ca.
21 i Sognegården, og alle er velkomne – også selv om man kun kan
deltage i et enkelt arrangement.
Bøgerne kan afhentes i Sognegården 3 uger før arrangementet,
med mindre man har fået dem i
forbindelse med en af de øvrige
læseaftener.
Bit Jensen

MIDDELFART PROVSTIS KIRKEHØJSKOLE
2019-2020
Hovedtemaet i sæsonens kirkehøjskole er ’Troens veje’, og temaet vil blive belyst i løbet af 5 lørdag formiddage. De tre første
arrangementer er:

Lørdag den 5. oktober kl. 9.00-12.00
Hvordan tro med den viden, vi har?
Hans Kjeldsen, astrofysiker, professor ved
Aarhus Universitet.
Det er ikke udelukket, at vi inden for de
kommende ti år vil have de første målinger,
som fortæller os, at der er liv derude.
Er livet sjældent eller almindeligt?
Middelfart Sognegård, Algade 7,
5500 Middelfart

Lørdag 9. november 2019 kl. 9.00-12.00
Vi kan ændre verden, hvis vi vil.
Mikkel Wold, sognepræst ved Marmorkirken, lektor i sjælesorg.
Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 22, 5464 Brenderup

Lørdag 11. januar 2020 kl. 9.00-12.00
Troens veje
Peter Lodberg, professor, dr. theol., Aarhus Universitet.
Asperup Sognehus, Kirkestræde 1A, 5466 Asperup
Tilmelding og nærmere oplysninger kan findes på kirkehøjskolens hjemmeside, www.kirkehojskole.dk, eller i kirkehøjskolens
folder, som kan findes i kirkens våbenhus, i Sognegården eller
på biblioteket.
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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
Forsidefoto: Jens Backer Mogensen
Giants Causeway side 4 – Foto: Paul Hampshire, Pixabay
Redaktion: Jens Backer Mogensen og Tina Damgaard
Design og foto af kirken: Maros
Layout og tryk: STEP PRINT POWER, 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.

