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INDVENDIGT
KALKNINGS- OG
RENOVERINGS
PROJEKT
Projektet er nu ved at tage form
efter mange og lange forberedelser: Møder med diverse konsulenter, beskrivelser af alle planens enkeltheder, økonomiske
overslag m.m.
Vi er nået dertil, hvor vi kan sige,
at vi har et færdigt projekt, som –
hvis alt går vel – kan påbegyndes
udført ca. 1. juni 2020 og vil vare
i ca. 16 måneder, hvor kirken vil
være lukket.
Hovedopgaven er selve kalkningen, men der er mange andre
elementer, som det vil være naturligt at inddrage. Det gælder
alt det historiske inventar såsom
bænke, alter og prædikestol, som
alle trænger til en grundig rensning. Det gælder også vores fine
alterbillede malet af Eckersberg
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samt orgelet, som er alvorligt
angrebet af skimmelsvamp.
Et helt nyt tiltag er åbningen fra
kirkerummet ind til kapellet. Her
tænkes indrettet et opholdsrum
til børn og til dåbs- og bryllupsgæster.
Desuden tænkes indrettet en
ny, brugsvenlig trinløs indgang
gennem tårndøren mod vest.
Sent i projektet blev det endvidere besluttet at etablere et helt
nyt varmeanlæg.
Dertil kommer alt det løse: rensning af lysekroner og lysestager
samt de tre fine kirkeskibe m.m.
Bit Jensen, formand for menighedsrådet.

HVORDAN KOMMER
DAGLIGDAGEN TIL
AT FUNGERE?
Det er et større planlægningsarbejde at finde løsning på, hvordan
kirkens daglige brug, med årligt ca.
300 gudstjenester, vielser og bisættelser, med mere end 100 dåb,
170 konfirmander og 100 minikonfirmander skal klares, når kirkebygningen skal renoveres og lukkes.
Søndagsgudstjenesterne vil vi afholde i Sognegården kl. 10.00. Dvs.
gudstjenestetidspunktet ændres.
Det skyldes, at der ikke i Sognegården er plads til, at der kan være
dåbshandling ved gudstjenesten.
Derfor vil dåbshandlingerne som
hovedregel komme til at finde sted
ved en særlig dåbsgudstjeneste
søndag kl. 11.30. Da der er mange
familier, som gennem generationer
er døbt i Middelfart Kirke, tager vi
dåbsfadet fra kirkens døbefont
med over i Sognegården og skaber
en ny døbefont med det, så man
på en måde stadig bliver døbt i kirkens døbefont.
Bisættelser og begravelser vil finde
sted i den gule bygning, Kirkehuset,
hvor vi kan lave et kapel med plads

til ca. 40 deltagere. Bisættelser
med større følge vil finde sted fra
Vejlby Kirke.
Vielser vil blive afholdt i Vejlby Kirke.
Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning vil fortsat
finde sted i Sognegården og Kirkehuset. Selve konfirmationerne i
foråret 2021 vil finde sted i Vejlby
Kirke, undtagen 1.maj-konfirmationen, som bliver i Kauslunde Kirke.
Vores faste aktiviteter som Mandagscafé, Varmestuestrik, Litteraturkreds og Herreklub vil fortsætte
som før, og vi arbejder på at finde
en løsning for Babysalmesang.
Endvidere vil vi afholde vores familiegudstjenester med fællesspisning 2 gange forår og 2 gange
efterår. Sogneaftener og -eftermiddage kan også lade sig gøre, men
koncertprogrammet er på pause,
indtil vi har kirken tilbage.
Jens Backer Mogensen, sognepræst
MIDDELFART KIRKEBLAD
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AKTUELT

MORGENSANG
I MØRKET

Fredag den 31. januar kl. 8.30
I samarbejde med elever og musiklærere fra Vestre Skole holder sognepræst Johanne Langkjær Fårup
og organist Johanne Diemer en morgensang, som lys mod mørket. Det vil
være dejligt, hvis andre skoler også
har lyst til at komme og synge med,
og alle er velkomne.

HJÆLP MEDMENNESKER I NØD

Søndag den 8. marts 2020 deltager Middelfart Kirke i
Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling.
Der findes ingen fast formel for, hvordan man bedst hjælper mennesker i nød. Hver ny krise kræver, at man tænker i nye baner. Det
gør Folkekirkens Nødhjælp i de 25 lande, de arbejder i.
Pengene fra indsamlingen er med til at bekæmpe sult, sygdom, minefare, tørke, oversvømmelser, overgreb, frarøvelse af jord og anden
ekstrem ulighed – og til at (gen)opbygge robusthed i verdens mest
udsatte områder. Der bliver holdt skarp kontrol med korruption og
regnet omhyggeligt på hvert eneste projekt, så det gavner flest muligt
og bærer sig selv.

NØDHJÆLPS
KARAVANEN

Tirsdag den 3. marts
Som en del af Folkekirkens Nødhjælps #TagDel-projekt kommer
Nødhjælpskaravanen på besøg hos
de kommende konfirmander i Middelfart Kirke tirsdag den 3. marts.
Karavanen er workshops tilrettelagt
af unge volontører, der alle har boet
med nogle af verdens fattigste mennesker. Målet er at give deltagerne
indsigt i unges vilkår i verdens fattigste lande gennem leg og personlige
fortællinger.
Samtidig lærer de unge, at nødhjælp
nytter, og de motiveres til selv at prøve at gøre en forskel.
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Meld dig som indsamler til Jørgen Gundtoft Hansen på
mobil 40 11 33 25 eller mail: joergengundtofthansen@gmail.com
En rute tager 2-4 timer. Vi går ud fra Sognegården, Algade 7, kl. 10.

AKTUELT

BISHOP OG ROOK PÅ
KIRKEPLADSEN
Ved indvielsen af Klimabyen i september sidste år
blev de to nye skulpturer på kirkepladsen afsløret. Skulpturerne er lavet af den norske kunstner
Magne Furuholmen.
Magne Furuholmen har siden 1990 produceret
mange hundrede skulpturelle objekter i samarbejde med Tommerup Keramiske Værksted, deriblandt Skandinaviens største keramiske skulpturpark, som ligger på Fornebu med over 70 tons ler,
som er fordelt på 58 skulpturer.
Titlerne på skulpturerne er taget fra de engelske
navne på skakbrikkerne tårn og løber, nemlig Bishop og Rook.
Sprog er en central del af Magne Furuholmens
kunst. Ord er præget ind i skulpturerne og udfolder sig i mangfoldige kompositioner ud fra, hvordan man som betragter læser dem, hvad enten
det er som enkelte ord eller fraser.
Skulpturerne står stærkt og solidt mod hinanden
i et spændingsforhold, som kan betragtes som
en stille magtkamp,
som skakbrikker
eller som symbolske aktører.
Kunstværkerne er
åbne, der er plads
til, at kunsten kan
være subjektiv, den
har intet facit, men
bærer referencer
med sig, som det
er op til betragteren at bruge eller
ej.

NY VALGFORM TIL
MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
1. januar 2020 træder en ny valgform til menighedsråd i
kraft. Den nye valgform indebærer, at menighedsrådet
fremadrettet vælges på en valgforsamling 15. september 2020.
12. maj 2020 kl. 19-22: Offentligt orienteringsmøde
om valg i alle sogne.
På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere
om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende
opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet
af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Der kommer nyt om valget i næste kirkeblad, som udkommer i juni 2020.
15. september 2020: Valgforsamling
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet.
Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til
menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der indleveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde gennemføres et afstemningsvalg. (17.11.20)
Hvis du vil vide mere om valget 2020 og arbejdet i menighedsrådet, så er du velkommen til at kontakte valgudvalget i Middelfart Sogn:
Bit Jensen: 2873 1238 / Ib Skov Pedersen: 2193 3405 / Leif
Aarup: 5371 0221
Mail: formand@middelfartkirke.dk.

Søndag den 17. maj begynder gudstjenesten allerede kl. 10, da det er
Middelfart Kirkes tur til at være P1’s
radiotransmitterede gudstjeneste.
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GUDSTJENESTER, KONCERTER, FOREDRAG MM.:
Alt markeret i farve foregår i kirken – ellers foregår arrangementerne i Sognegården, Algade 7.
FEBRUAR
Sidste søndag efter
helligtrekonger

2.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Mandag

3.

Kl. 10.00-11.30

– og efterfølgende mandage:
Mandagscafé undtagen vinterferie den 10. februar

Tirsdag

4.

Kl. 17.00-19.00

Herreklub i sal 1

Tirsdag

4.

Kl. 19.00-21.00

Litteraturkreds i sal 2

Torsdag

6.

Kl. 19.30

Koncert "Musik i mørket"

Septuagesima

9.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Seksagesima

16.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Onsdag

19.

Kl. 15.00

Sogneeftermiddag

Onsdag

19.

Kl. 18.00-20.00

Menighedsrådsmøde

Fastelavnssøndag

23.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Fastelavnssøndag

23.

Kl. 11.30

Fastelavnsboller og tøndeslagning i Sognegården

Tirsdag

25.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik

Tirsdag

25.

Kl. 19.00-21.00

Litteraturkreds

Askeonsdag

26.

Kl. 19.30

Aftengudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup og
Jens Backer Mogensen

MARTS
1. søndag i fasten

1.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Mandag

2.

Kl. 10.00-11:30

– og efterfølgende mandage: Mandagscafé

2. søndag i fasten

8.

Kl. 9.00

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

2. søndag i fasten

8.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Søndag

8.

Kl. 10.00

Sogneindsamling

Tirsdag

10.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i sal 2

Tirsdag

10.

Kl. 17.00-19.00

Herreklub i sal 1

Onsdag

11.

Kl. 18.00-20.00

Menighedsrådsmøde

Torsdag

12.

Kl. 17.30

Familiegudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Torsdag

12.

Kl. 18.00-19.00

Fællesspisning

3. søndag i fasten

15.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Tirsdag

17.

Kl. 19.00-21.00

Litteraturkreds

Midfaste søndag

22.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Lørdag

28.

Kl. 11.30

Salme Workshop

Lørdag

28.

Kl. 16.00

Koncert med Phoenix og kirkens kor

Mariæ bebudelsesdag

29.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Tirsdag

31.

Kl. 19.30

Påskekoncert med Kolding Kammerkor

APRIL
Torsdag

2.

Kl. 19.00-19.45

Minikonfirmandgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Palmesøndag

5.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Skærtorsdag

9.

Kl. 19.30

Gudstjeneste med skriftemål ved Johanne Langkjær Fårup

10.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Langfredag

Påskedag

12.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

2. påskedag

13.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Onsdag

15.

Kl. 18.00-20.00

Menighedsrådsmøde

Lørdag

18.

Kl. 9.30

Konfirmation ved Marie Krejberg

Lørdag

18.

Kl. 11.00

Konfirmation ved Marie Krejberg

Lørdag

18.

Kl. 12.30

Konfirmation ved Marie Krejberg

1. søndag efter påske

19.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Mandag

20.

Kl. 10.00-11.30

– og efterfølgende mandag: Mandagscafé

Tirsdag

21.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Tirsdag

21.

Kl. 17.00-19.00

Herreklub

Torsdag

23.

Kl. 10.00

- og efterfølgende torsdage: Babysalmesang

Lørdag

25.

Kl. 9.30

Konfirmation ved Peter Lind

Lørdag

25.

Kl. 11.00

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

Lørdag

25.

Kl. 12.30

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

2. søndag efter påske

26.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Lørdag

2.

Kl. 9.30

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

Lørdag

2.

Kl. 11.00

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

Lørdag

2.

Kl. 12.30

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

3. søndag efter påske

3.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Mandag

4.

Kl. 10.00-11.30

– og efterfølgende mandage: Mandagscafé

Tirsdag

5.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Torsdag

7.

Kl. 10.00

- og efterfølgende torsdage: Babysalmesang
- undtagen 21. maj som er Kristi Himmelfart

MAJ

Bededag

8.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Lørdag

9.

Kl. 10.00

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

4. søndag efter påske

10.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Tirsdag

12.

Kl. 17.00-19.00

Menighedsrådsmøde

Tirsdag

12.

KL 19.00-22.00

Menighedsmøde

5. søndag efter påske

17.

Kl. 10.00

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen - bemærk tidspunkt
- radiotransmitteret

Tirsdag

19.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik

Tirsdag

19.

Kl. 17.00-19.00

Herreklub

Kristi himmelfartsdag

21.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

6. søndag efter påske

24.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Onsdag

27.

Kl. 19.30

"Lukkekoncert" med Johanne Langkjær Fårup og Niels-Anker Weldingh

Torsdag

28.

Kl. 17.30

Familiegudstjeneste ved Marie Krejberg

Torsdag

28.

Kl. 18.00-19.00

Fællesspisning

Lørdag

30.

Kl. 9.30

Minikonfirmandafslutning

Lørdag

30.

Kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste ved Peter Lind

Pinsedag

31.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

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

Der er kirkekaffe
den 2. februar, 1. marts, 5. april og 3. maj
efter højmessen kl. 10.30

AKTUELT

SOGNEUDFLUGT

Onsdag den 26. august kl. 11.30 – ca. 21.00
Vi fejrer 100-året for Genforeningen,
og derfor går vores sogneudflugt
selvfølgelig til Sønderjylland.
Vi kører i bus fra Middelfart og sejler med Alslinjen til Fynshav, og efter
sejlturen skal vi have en kop kaffe på
Den Gamle Kro i Gråsten.

Så skal vi til Historiecenter Dybbøl,
hvor vi får en kort introduktion, og
derefter er der frit spil i museet eller
omgivelserne.

HUSK
SOMMERFEST

Torsdag den 11. juni
kl. 17.30-20.00.

Vores aftenandagt holder vi i Ødis
Kirke, og sluttelig spiser vi aftensmad
på Restaurant Skamlingsbanken.
Vi regner med at være tilbage i Middelfart kl. ca. 21.00.
Billetprisen er 250,- kr. og dækker
transport, kaffe, entré og aftensmad.
Drikkevarer til aftensmaden er for
egen regning.

PLEJEHJEMS
GUDSTJENESTER

Vi sælger billetterne til udflugten
onsdag den 27. maj kl. 9, og man
kan maks. købe 2 billetter per person.

SOGNEEFTERMIDDAG

Onsdag den 19. februar kl. 15 i Sognegården:
”Mit møde med islam og kristendommen
ude i verden og herhjemme”
Af missionær og
tidligere leder af
Center for islam
og kristendom,
Lorens Hedelund
Foredraget vil tage tilhørerne
med på langfart til Pakistan og
Mellemøsten, hvor foredragsholderen igennem 12 år var udsendt
af Danmission. Andre 12 år som
afdelingsleder i Danmission med
Afrika som centrum – og endelig
næsten 20 spændende år som
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medarbejder i dialogarbejdet i
Gellerup v. Aarhus.
Spørgsmålet hos mange mennesker er, om religionen islam
betragtes som en trussel mod
kristendommen og ”det danske”.
Hvad er forskellene og lighederne? Disse og mange andre
spørgsmål vil blive belyst og gerne debatteret i foredraget.
Gratis adgang. Kaffe og brød
10 kr.

Område Skovgade
ved Marie Krejberg
Tirsdag den 18. februar
Tirsdag den 17. marts
Tirsdag den 21. april
Tirsdag den 19. maj

kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30
kl. 14.30

Område Fænøsund
ved Jens Backer Mogensen
Torsdag den 20. februar
Torsdag den 19. marts
Torsdag den 16. april
Torsdag den 14. maj

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00

MUSIK

SALMER - NU SOM FOLKEMUSIK

Lørdag den 28. marts

MUSIK I MØRKET

Torsdag den 6. februar kl. 19.30
Koncert i kirken med Vor
Frue Cantori fra Haderslev
Koncerten har titlen ”Musik i mørket”,
da koret vil synge i mørke, kun med
lys fra en lommelygte fra hver korsanger.
Vor Frue Cantori er Haderslev Domkirkes kammerkor. Koret blev oprettet i 1971 af organist og kantor Svend
Prip. I dag ledes koret af Mirjam Lumholdt, som siden 2018 har været dirigent for Vor Frue Cantori, og sideløbende har uddannet sig i korledelse.
Koncerten vil foregå som en musikalsk rejse gennem tid. Vor Frue Cantori synger et program med hovedvægt på vores tid. På programmet
findes kendte navne som Arvo Pärt,
Eric Whitacre og Kim Arnesen; også
mindre kendt musik vil udfordre og
forkæle sanserne. Et særligt publikumsvenligt nummer er ”Stars”, hvor
koret spiller på krystalglas.

Den 28. marts får Middelfart Kirke besøg af folkemusikbandet Phønix. Sammen med kirkens pigeog børnekor skal de lave en workshop, hvor vi skal
synge kendte salmer, men tilsat en god portion folk!
Mange salmer blev skrevet på folke- og visemelodier, sange og dansemusik,
som menigheden kendte og holdt af og derfor nemt kunne synge med på.
Tempoet og udførelsen har med årene taget melodierne et nyt sted hen, og
når vi synger salmer til jul eller søndagens højmesse, er der ikke mange, der
tænker på, at det engang var dansemusik.
Salmeelskere og salmesangere får en helt anderledes oplevelse af, hvad salmemelodierne kan, når de spilles med folkemusikkens drive og dansable
swing. Publikum får lejlighed til at prøve det på egen krop, når de synger med
på udvalgte fællessangs-salmer undervejs i koncerten.
Inden koncerten vil det være muligt selv at deltage i workshoppen også. Workshoppen starter lørdag d. 28. marts kl. 11.30 og koncerten er kl. 16. Hvis du
ønsker at deltage i workshoppen, skal du tilmelde dig hos organist Johanne
Diemer på johanne.diemer@middelfartkirke.dk senest d. 18. marts.
Du behøver ikke have stor korerfaring eller kunne læse noder - alle er velkomne!
Johanne Diemer, organist og leder af pigekoret

KONCERT I KIRKEN SOM
OPTAKT TIL PÅSKEN

Tirsdag den 31. marts kl. 19.30
Det er denne gang Kolding Kammerkor,
der synger påsken ind.
Kolding Kammerkor har flere gange tidligere gæstet kirken med skiftende dirigenter.

Det vil uden tvivl være en stemningsfuld oplevelse, der venter publikum
til denne koncert.

Denne gang er det Matthias Geiger, som
er dirigent for koret. Han tiltrådte i august
2019. Han er født og opvokset i Schweiz,
men har været bosiddende i Danmark siden 1984. Han er ansat som organist ved
Sct. Johannes Kirken i Vejle, hvor han endvidere dirigerer Cantoriet og drengekoret.

Der er fri adgang til koncerten.

Der er fri adgang til koncerten.

”LUKKEKONCERT”

Onsdag den 27. maj kl. 19.30
Det er sidste koncert inden kirken
lukker 1. juni. Medvirkende er sognepræst Johanne Langkjær Fårup og organist Niels-Anker Weldingh, som for
første gang laver en koncert i samarbejde.
Johanne Langkjær Fårup vil akkompagneret af Niels-Anker Weldingh synge et
par arier af Johann Sebastian Bach.
Niels-Anker Weldingh vil spille orgelsoloer af bl.a. Buxtehude, Bach, César
Franck og Charles-Marie Widor.
Der er fri adgang til koncerten.

MIDDELFART KIRKEBLAD
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FASTE AKTIVITETER

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!
Der er ikke Mandagscafé den 10.
februar på grund af vinterferie samt
den 6. april og 13. april på grund af
påsken.
Deltagere, som er dårligt gående,
kan bestille gratis kørsel til caféen.
Ring til kirkekontoret inden forudgående fredag kl. 12 på tlf. 64 41 33 36
og bestil taxa.
Afbestilling af taxa sker direkte til
Ejby Taxa på tlf. 6446 1290 .

VARMESTUESTRIK
FORÅR 2020
Vi mødes som sædvanlig tirsdage
i ulige uger kl. 16.30-18.00. I sommer- og efterårssæsonen vovede vi
os ud i strikkede karklude og senere i
nissehuer til pige- og børnekoret. Nu
tager vi igen fat på sokker, huer, vanter m.m. – vinteren er jo forhåbentlig
ikke lige om hjørnet, men vi forbereder næste vintersæson!
Bit Jensen

LITTERATURKREDS 
FORÅR 2020
Vi prøver igen at finde tre bøger, som
både er spændende at læse – og
som danner grobund for en god fælles snak om bogens indhold.

HERREKLUB
Herreklubben mødes en
tirsdag i hver måned kl. 17-19
(undtaget juli og august).
Herreklubben mødes i forårssæsonen den 4. februar, den
10. marts, den 21. april og
den 19. maj.
Prisen for ostemad og kaffe
er 20,- kr. pr. mand, som betales ved arrangementet.
Husk tilmelding til Jørgen
Madsen på tlf. 50 48 19 31 eller mail jg.madsen@stofanet.
dk til næste arrangement senest fredag den 31. januar.
Programmet annonceres på
hjemmesiden og i Melfarposten.

FDF
Kontakt kredsleder Michael Thuesen
på e-mail kredsleder@fdfmiddelfart.dk eller
se www.fdfmiddelfart.dk
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Tirsdag den 4. februar lægger vi ud
med Elisabeth Åsbrinks ’Og træerne
står stadig i Wienerwald’. Det er historien om familien Ullmanns skæbne
under 2. verdenskrig - et personligt og
bevægende opgør med en nation og
et folk, som ikke handlede, som man
bør over for mennesker i yderste nød.
Den anden bog, som vi skal læse 25.
februar, er Anne Marie Løns smukke fortælling ’Sent bryllup’ om en 84årig kvinde, som falder og ligger hjælpeløs i skovbunden i seks døgn, men
overlever på den sjælsstyrke, et levet
liv har givet hende.
Vi slutter 17. marts med bogen med
den sære titel ’At koge bjørn’. Den er
skrevet af Mikael Niemi, og der står
i en anmeldelse: ’Historisk krimi og
dramatisk sædeskildring med Nordsveriges smukke landskab som bagtæppe’.
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.
Bøgerne kan hentes i Sognegården
3 uger før det pågældende arrangement eller udleveres, når vi mødes i
litteraturkredsen.
Bit Jensen

FASTE AKTIVITETER

MIDDELFART PROVSTIS KIRKEHØJSKOLE
Der er endnu to arrangementer tilbage i sæson 2019-20, nemlig:

Lørdag den 22. februar 2020 kl. 9.00-12.00

FAMILIEGUDS
TJENESTE OG
 ÆLLESSPISNING
F
I foråret indbyder vi til to familiegudstjenester med fællesspisning.
Den første familiegudstjeneste
er torsdag den 12. marts. Af
hensyn til mængden af mad er
det nødvendigt at tilmelde sig
spisningen senest fredag den
6. marts.
Vi begynder i kirken kl. 17.30,
hvor vi har en kort familievenlig
gudstjeneste, derefter går vi i
Sognegården, hvor der vil være
mad og hygge til kl. 19.00.
Børnekoret under ledelse af Caspar Præstegaard, medvirker som
den musikalske side af familiegudstjenesterne.
Pris pr. voksen er 30 kr. og børn
(under 15 år) 15 kr. Tilmelding via
hjemmesiden eller til kirke- og kul
turmedarbejder Tina Damgaard
på kiku@middelfartkirke.dk eller
tlf. 61 28 76 07. Betaling ved
spisningen.
Den anden familiegudstjeneste
er torsdag den 28. maj. Deadline for tilmelding: fredag den 22.
maj.

Livet er større end os
Dorte Jørgensen, teolog og idéhistoriker, professor ved Aarhus Universitet.
”I den moderne verden har ønsket om forklaring trængt forsøget på at forstå i
baggrunden. Men hvad sker der så med det uforklarlige, og hvad har tro med
forståelse at gøre?”
Strib Sognegård, Vestergade 93, Strib, 5500 Middelfart

Lørdag den 7. marts 2020 kl. 9.00-12.00
Fadervor - troen i en maggiterning
Tine Lindhardt, biskop over Fyens Stift, og Marianne Christiansen, biskop over
Haderslev Stift, sammen kendt som Søstrene Bisp på DRK.
”Fadervor giver ord, når man selv står uden. Fadervor rummer kernen af kristendommen og er på den måde troen i en maggiterning. På forunderlig vis
tager den derfor troen med sig og giver den til den, der beder.”
Føns Gl. Skole, Føns Strandvej 2A, 5580 Føns
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.
Bit Jensen

BABYSALMESANG
Forårsholdet begynder torsdag den
23. april.
Vi begynder altid kl. 10 i kirken.
Efterfølgende byder vi på en kop
kaffe/te i Kirkehuset.
Den sidste gang, som er torsdag
den 4. juni, er vi pga. kalkning af
kirken hele tiden i Kirkehuset.
Alle babyer med deres voksne er
velkomne. Husk en lille dyne til baby.
Torsdag den 21. maj er der ikke
Babysalmesang, men gudstjeneste
kl. 10.30, da det er Kristi Himmelfartsdag.

MINIKONFIRMANDER
FORÅR 2020
Minikonfirmandundervisningen går i
gang i uge 10, og torsdag den 2. april
kl. 19 er den første gudstjeneste
med minikonfirmander, hvor familie
og venner er meget velkomne.
I uge 15 holder vi påskeferie.
Lørdag den 30. maj er der
afslutning med gudstjeneste
og efterfølgende saft og kaffe i
Sognegården. Her er
familien selvfølgelig
også velkommen.

MIDDELFART KIRKEBLAD
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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
Foto: Christian X rider over den gamle grænse. Kilde: Museum
Sønderjylland, Flygtningedrenge Yilmaz Polat, Skulpturer Jens
Backer Mogensen
Redaktion: Jens Backer Mogensen, Bit Jensen 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.

