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KIRKE I CORONATID
Det er en mærkelig tid, vi lever i, og i skrivende stund
ved vi endnu ikke meget om
fremtiden, men vi har besluttet fortrøstningsfuldt at planlægge så meget, som det nu
er muligt - og trods alt levere
et kirkeblad.
I det øjeblik Danmark blev lukket ned, blev der også lukket
for gudstjenester i Middelfart
Kirke. Gudstjenesterne er
grundtonen i Middelfart Kirkes liv, og selvom vi fuldt ud
har bakket op omkring beslutningen og ikke har ønsket at
medvirke til unødvendig smittespredning, så har det været
et stort savn.
Vi har forsøgt at lave gudstjenester på helligdage og søndage på den måde, at vi har
optaget en lille gudstjeneste
med præst, organist og kirkesanger, som man har kunnet
lytte til på Middelfart Kirkes
hjemmeside. Dette fortsæt2
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ter, til kirken åbnes for gudstjenester igen.
Konfirmationerne har vi udskudt, og lige nu har vi også
ganske mange dåb, som er
flyttet ud i fremtiden.
Vi har fået lov til at afholde bisættelser og begravelser med
op til 20 personer i kirken, og
der har vi, så godt vi har kunnet det, forsøgt at skabe værdige og ordentlige handlinger
for de nærmeste.
Vi har haft en del vielser i kirken, bl.a. fordi kommunerne
har begrænset sig til nød- og
hastevielser, men også vielserne har været under stor
begrænsning med kun 10
personer i kirken. Derfor har
vi også fået udskudt ganske
mange vielser.
Mellem handlingerne har kirketjenerne haft en ekstra opgave med intensiv rengøring

og afspritning, fordi det skal
være trygt at komme i Middelfart Kirke.
Rigtig mange samtaler er blevet holdt over telefonen. Også
sjælesorgssamtaler og samtaler med mange af dem, der
nu er forhindret i at komme i
kirke og sognegård.
Kordegnekontorets personregistrering foretages fortsat,
dog er der i skrivende stund
ikke personlig betjening på
kirkekontoret.
Og efter de første ugers usikkerhed blev arbejdet genoptaget på kirkegårdene, så vi
fortsat kan holde kirkegårde
og gravsteder på ordentlig vis.
Det er underligt at være kirke
på de vilkår, men sådan må
det være, og som alle andre
savner vi fællesskab og dagligdag, de mange mennesker
i kirken, det ugentlige samvær

om Ordet og salmerne, konfirmander og minikonfirmander, gæster i Mandagscaféen,
strikkedamer, læseheste i
Litteraturkredsen og herrer i
Herreklubben.
Vi håber, når I læser dette, at
hverdagen er ved at være på
plads, og at den mørke sky af
virus er lettere og mere gennemsigtig. Vi håber, at samfundet stille og ansvarligt er
lukket op, så vi igen kan samles til gudstjeneste og i sognegård.
Menighedsrådet
arbejder
fortsat videre med kalkningsog renoveringsprojektet, så
det er stadig planen, at kirken
fra sidste del af juni lukker og
klargøres til, at projektet kan
gå i gang.
Tina Damgaard, Bit Jensen,
Peter Lind, Marie Krejberg,
Johanne Langkjær Fårup, Jens
Backer Mogensen.
MIDDELFART KIRKEBLAD
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AKTUELT

KLIMAFOLKEMØDE OG
FESTUGEAKTIVITETER
I uge 36 afholdes der Klimafolkemøde
og festugeaktiviteter i Middelfart med
aktiviteter flere steder rundt i byen.
Fredag d. 4. september vil der i den
gamle bydel være strik i gaderne, koncerter og udstillinger i baggårde. Et af
dagens helt store trækplastre er udstillingen ”Mens vi venter”. Fotograf og
kunstner, Daniel Rye, der sad fanget
som gidsel hos Islamisk Stat, har i en
årrække besøgt landsbyen Kakowa
i Malawi, hvor han har fulgt en fattig
bondefamilie og klimaændringernes
fatale følger på tæt hold. ”Mens vi venter” fortæller om den ventetid, der er
før regnsæsonen, hvor jorden er så tør,
at sandet fyger med vinden, og afgrøderne tørster efter vand.
Daniel Rye kommer fredag d. 4. september kl. 17.00 til Middelfart og introducerer udstillingen. Aftenen rundes af
med aftenandagt kl. 20.00 ved sognepræsterne Johanne Langkjær Fårup og
Jens Backer Mogensen.
Den udendørs udstilling kan opleves
på kirkepladsen fra d. 3-5. september.
Udstillingen er lavet i samarbejde med
Klimafolkemødet, Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Middelfart, Røde
Kors og Trekantområdets Festuge.
Se hjemmeside og dagspresse for det
fulde program.

MENIGHEDSRÅDSVALG

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.
Som optakt til valget afholdes der tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00
offentligt orienteringsmøde i Sognegården om valget. (pga. coronakrisen er mødedatoen flyttet fra 12. maj).
På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i
den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for
valgforsamlingen samt antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00:
Valgforsamling i Sognegården
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.
Hvis det ikke lykkes at lave en liste med 15 kandidater til menigheds
rådet, vil der blive afholdt ekstraordinær valgforsamling tirsdag den
6. oktober 2020.
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 tirsdag den 17. november 2020.
Hvis du vil vide mere om valget 2020 og arbejdet i menighedsrådet, 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
På grund af krisen kan der ske ændringer i det planlagte forløb. Følg derfor
godt med i presse/hjemmeside/Facebook.

FÆLLES FRILUFTSGUDSTJENESTE
for Middelfart, Kauslunde,Gamborg og
Vejlby, Strib, Røjleskov
2. pinsedag den 1. juni kl. 10.00
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Ved redaktionens slutning er det intentionen, at der
bliver holdt en udendørs gudstjeneste ved Kauslunde
Kirke.
Medbring gerne stol og/eller tæppe.

AKTUELT

SOMMERAFSLUTNING
FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE
PÅ NORD- OG VESTFYN
De første folkekirkelige skoletjenester groede frem af samarbejder mellem skoler og kirker i begyndelsen af 1990’erne forskellige steder i landet.
Erfaringerne var gode, der var god læring at hente i kirken, der havde et
andet læringsrum og ansatte, der besad en særlig viden om kristendom.
Det gav kristendomsfaget et fagligt løft, og det øgede elevernes forståelse
for en væsentlig del af deres kulturarv. Skolen oplevede, at kirken kunne
formidle uden at forkynde, og på den måde tog kirken hensyn til skolens
vilkår.
Dette samarbejde har forgrenet sig til stort set hele landet med tilbud til
grundskolerne og enkelte steder også med tilbud til gymnasiale uddannelser. Formålet er det samme, som det hele tiden har været: De folkekirkelige skoletjenester er et tilbud om faglighed, inspiration og kulturelle
oplevelser på skolens præmisser.
Nemt for skoler og kirker
Vores kerneopgave er at udvikle gode lærings- og dannelsestilbud. Projekterne er tilpasset Folkeskolens formål og faglige mål og lægger ofte op
til et besøg i den lokale kirke. Derudover består opgaverne i at formidle
vores projekter til skolerne, at samarbejde med skolerne og sørge for, at
projekterne bliver tilfredsstillende for både skoler og kirker. Det skal være
let for lærere og præster at håndtere tilbuddene.
Et lokalt islæt
Folkekirkens Skoletjeneste vil gerne styrke det lokale skole-kirke-samarbejde, og tit vil det være præsten, der modtager klassen til en aktivitet/
samtale/fortælling i kirken. Derudover har de udbudte undervisningsmaterialer ofte også et lokalt islæt som f.eks. projektet Kalkmalerier i Nordog Vestfynske kirker eller dette års julekalender, Albummet, der kombinerede julehygge med lokalhistorie og kristendomsfaglig viden.
På programmet i det kommende skoleår er der et
forløb om at kende sin kirke, et forløb om teologen og filosoffen Søren Kierkegaard og de sociale
medier og et kirkebesøg med fortællinger om,
hvad et liv er. Se nærmere på vores hjemmeside:
www.skolekirke-nvf.dk.
Af Lene Kjemtrup Christensen og Christina Saldern fra Folkekirkens Skoletjeneste på Nord- og
Vestfyn

Torsdag den 11. juni
kl. 19.00-20.00

Vi satser på at afholde en kort udendørs gudstjeneste, efterfulgt af en is,
så vi trods alt får mulighed for at ønske
hinanden god sommer.

Tegning: Storm P

HERREKLUB I 2 ÅR
Middelfart Kirkes Herreklub har nu eksisteret i 2 år under kyndig ledelse af
menighedsrådsmedlem Jørgen Madsen, bistået af menighedsrådsmedlem
Ib Skov Pedersen.
Vi har hørt om alt fra bedemænd over
bundgarnsfiskere til bagermestre, og
Jørgen skal have en stor tak for at have
sammensat et alsidigt og underholdende program.
Forplejningen har været udvidet med
både æbleflæsk og stegte sild - og
selvfølgelig lun steg til den årlige julefrokost.
Traditionen med at grille som sommerafslutning har også været en succes.
Nu trækker Jørgen Madsen sig tilbage,
og vi har derfor brug for en ny tovholder for klubben efter sommerpausen.
Ib Skov Pedersen står klar til at stå den
kække bi.
Henvendelse til Ib Skov Pedersen:
ibskovpedersen@post.tele.dk eller
Tina Damgaard, kiku@middelfartkirke.dk.
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GUDSTJENESTER, KONCERTER, FOREDRAG M.M.:
Alt blåt foregår i kirken, alt andet i Sognegården eller i det gule Kirkehus
KONFIRMATIONER
Lørdag

6.

Kl. 09.30

Middelfart Friskole ved Peter Lind

Lørdag

6.

Kl. 11.00

Vestre Skole ved Johanne Langkjær Fårup

Lørdag

6.

Kl. 12.30

Vestre Skole ved Johanne Langkjær Fårup

Lørdag

13.

Kl. 09.30

Østre Skole ved Marie Krejberg

Lørdag

13.

Kl. 11.00

Østre Skole ved Marie Krejberg

Lørdag

13.

Kl. 12.30

Østre Skole ved Marie Krejberg

Lørdag

20.

Kl. 09.30

Lillebæltskolen ved Jens Backer Mogensen

Lørdag

20.

Kl. 11.00

Lillebæltskolen ved Jens Backer Mogensen

Lørdag

20.

Kl. 12.30

Fænøsund Friskole ved Jens Backer Mogensen

Søndag

21.

Kl. 10.00

Skrillingeskolen ved Johanne Langkjær Fårup

2. Pinsedag

1.

Kl. 10.00

Udendørsgudstjeneste i Kauslunde

Trinitatis søndag

7.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Tirsdag

9.

Kl. 19.00

Orienterings- og menighedsmøde

Torsdag

11.

Kl. 17.30

Sommerfestgudstjeneste

Torsdag

11.

Kl. 17.30

Sommerfest

1. søndag efter trinitatis

14.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Tirsdag

16.

Kl. 16.30-18.00

Sommerafslutning Varmestuestrik

Tirsdag

16.

KL 17.00-19.00

Grillaften i Herreklubben (husk tilmelding)

2. søndag efter trinitatis

21.

Kl. 11.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg - Bemærk tidspunkt

Mandag

22.

3. søndag efter trinitatis

28.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Mandag

29.

Kl. 11.00-13.00

Sommerafslutning i Mandagscafeen i Sognegården

JUNI

Kirken lukker

JULI
4. søndag efter trinitatis

5.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

5. søndag efter trinitatis

12.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

6. søndag efter trinitatis

19.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

7. søndag efter trinitatis

26.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

8. søndag efter trinitatis

2.

Kl. 10.00

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup
- Bemærk tidspunkt

9. søndag efter trinitatis

9.

Kl. 10.00

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup
– Bemærk tidspunkt

AUGUST

Mandag

10.

Kl. 10.00-11.30

- og efterfølgende mandage Mandagscafe.

Tirsdag

11.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

10. søndag efter trinitatis

16.

Kl. 10.00

Gudstjeneste ved Peter Lind

11. søndag efter trinitatis

23.

Kl. 10.00

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Tirsdag

25.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Lørdag

29.

Kl. 10.00

Dåbsgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

12. søndag efter trinitatis

30.

Kl. 10.00

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen.

Fredag

4.

Kl. 17.00

Introduktion til udstillingen ”Mens vi venter” af fotograf
og kunstner Daniel Rye på kirkepladsen

Fredag

4.

Kl. 20.00

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup
og Jens Backer Mogensen.

13. søndag efter trinitatis

6.

Kl. 10.00

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Mandag

7.

Kl. 10.00-11.30

- og efterfølgende mandage Mandagscafe.

Tirsdag

8.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik

SEPTEMBER

14. søndag efter trinitatis

13.

Kl. 10.00

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Tirsdag

15.

Kl. 19.00

Valgforsamlng

15. søndag efter trinitatis

20.

Kl. 10.00

Høstgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Tirsdag

22.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik

Tirsdag

22.

Kl. 19.00-21.00

Litteraturkreds

16. søndag efter trinitatis

27.

Kl. 10.00

Gudstjeneste ved Peter Lind

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

ARTIKEL

KIRKESKIBET ’NEPTUN’:
I Middelfart Kirke bemærker man en
tom krog, der hænger ned fra hvælvingerne. Her hang kirkeskibet ”Neptun”,
skænket af Marsvinslauget. Nu er det
taget ned for at blive renset og istandgjort. Skibets historie berettes her:

Dagen efter højtideligheden i kirken var
der en festlig sammenkomst for Marsvinslauget. Det gik livligt til, og efter en
– måske to – punchebowler, blev laugsbroder Lars Wiis så hidsig, at han kaldte
forsamlingen for ’bønderkarle’.

I februar 1845 hjembragte Marsvinslauget et 108 cm langt skib, en fregat, fra
Assens. Som besked til kommende
slægter skrev lauget en liste med navnene på alle 30 marsvinsjægere. Papiret
med listen blev foldet sammen og puttet i en lille papiræske og derpå lagt ned
i skibet.

Det var noget af det værste, udover ’svinedrivere’, man kunne kalde marsvinsjægerne. Der blev helt stille, og oldermanden sluttede brat festen. Lars Wiis
måtte, udover at give hver af laugsbrødrene en undskyldning, betale 5 rigsdaler
sølv i bøde til Middelfart Fattigkasse.

Det har i vor tid været uvist, om skibet
på det tidspunkt var tiltaklet med sejl
og tovværk, eller om man udførte dette
i Middelfart. Først i dette år, 2020, er
endnu en lille æske fundet i skibet. I den
lille spånæske med påskriften: ”Fortegnelse over (?) Marsvinsjægere som har
tilrigget Fregatten Neptun” ligger en
sammenfoldet liste dateret år 1845. Her
står navnene på syv marsvinsjægere.
Middelfart Kirke er viet til Skt. Nikolaj,
de søfarendes helgen, og for marsvinsjægerne, som selv var søfarende i skibe
på et oprørt Lillebælt, kunne det være
et logisk valg at skænke et skib til kirken.
I kirken havde lauget pladser på bænkene i tårnet; de blev i tidligere tid betalt
i marsvin, senere med rede penge.

De to små æsker
fra Neptuns last
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Den 25. februar 1845 om aftenen blev
skibet ført i procession fra laugshuset,
restaurant ”Løven”, over til kirken. I følget var laugsmedlemmerne, pastor
Leth, byens skippere og søfolk samt
flere borgere. Man bar fire flag. I kirken
blev skibet indviet af præsten og fik navnet ”Neptun”.

I 1960 skulle kirkeskibet renoveres. Efter renoveringen blev skibet også denne
gang ført i procession til kirken, nu af det
nye marsvinslaug stiftet i 1959. Man gik
fra hotel ”Melfar”, ledsaget af borgere og
blitzende fotografer. I kirken blev skibet
modtaget af pastor With, der sammenlignede kirken med ”et skib, der bringer
menneskene ud på det store dyb, hvor
kun Gud kender bund.”
Da man i 1960 nedbragte skibet for at
rense det og reparere sejlene, kom den
lille papiræske for en dag. Åge Petersen skrev: ”Den lette papiræske var den
eneste fragt det 108 cm lange skib førte
med sig gennem 115 år”.
Nu ved man, at dén æske ikke var den
eneste fragt, for skibet har ført to små
æsker med sig gennem nu 171 år!
Historien kan læses i Åge Petersens:
”Marsvin og marsvinsjægere” og ”I tranlygternes skær”. I begge bøger kan man
se listen med de 30 navne på marsvinsjægerne i 1845.
Lisbeth Vognsen

MUSIK

BØRNEKOR
Børnekoret lukkede ned sammen med skolerne
i marts, og vi ved p.t. ikke, om vi når at komme i
gang igen, før sommerferien er over os. Vi havde en stribe gode arrangementer planlagt, som
måtte udskydes, og som forhåbentlig kan fyres af
senere på året.

ORGANIST NÆSTEN UDEN ORGEL
Da jeg gik hjem fra kirken d. 12. marts, hvor jeg havde min sidste
normale arbejdsdag, var det ligesom jeg skulle på pension.
Jeg havde mødt forgæves om morgenen til morgensang, der blev
aflyst. Konfirmanderne var blevet hjemme. Og der stod jeg sammen
med præst og kirketjener ved en tom kirke.
Resten af dagen gik med at holde møde om, hvad vi nu skulle gøre.
Kordegnen og kirke- og kulturmedarbejderen skulle arbejde hjemmefra. Biskoppen havde givet besked på, at gudstjenesterne blev
aflyst. Så præster, kirketjenere og organister skulle kun møde til bisættelser eller begravelser.
Så gik vi hjem. Der var udbrudt krig. Landet var blevet besat af en
ukendt, usynlig fjende, der hed Covid 19.
I starten efter hjemsendelsen følte jeg, at jeg var gået på pension
før planlagt. Nu skulle man gå hjemme og hygge sig med familien.
Det var ligesom om dagene flød over i hinanden. Var det nu onsdag
eller torsdag? Nu skulle jeg ikke se hverken voksen- eller pigekor i
lang tid. Kordegnen var nu forskanset i sit hjem i Odense. Og man
skulle holde sig orienteret om bisættelser og evt. vielser gennem
den elektroniske kalender.
Jeg har da heldigvis mit orgel, jeg stadig må spille på. Så jeg tager
ned i kirken og øver mig i en tom kirke i fred og ro - uden støvsugerakkompagnement fra kirketjeneren - og glæder mig over den fantastiske akustik i den tomme kirke. Derefter spritter jeg tangenterne
af og går hjem.
Så kom påsken. Jeg havde for første gang i 50 år påskeferie. Jeg nød
det, må jeg indrømme, men savnede alligevel kirken og koret og mit
brusende orgelspil.
Nu er påsken (påskeferien) forbi, og jeg er tilbage i hverdagen med
at sove længe, spille til bisættelser og se James Bond-film i fjernsynet over Via-Play til sent på aftenen.
Selvom jeg nyder freden ingen møder, plejehjemsgudstjenester,
morgensang) glæder jeg mig dog til at komme tilbage til den daglige
trummerum med mine kollegaer og mit orgel uden Corona-fare.
Niels-Anker Weldingh

Efter ferien håber vi at kunne starte op igen sidst
i august, men vi må selvfølgelig vente tålmodigt
på, at det igen bliver tilladt at samles for at synge
sammen. Hold øje med nyt på hjemmesiden og
i dagspressen.
Hvis du går i 2.-5. klasse og gerne vil synge med
i koret, så skriv til korleder Caspar Præstegaard
(jazzgarn@gmail.com) for nærmere oplysninger vi har plads til flere sangglade børn!

CORONA OG PIGEKOR
Allerede dagen efter Mette Frederiksen lukkede
landet ned, lukkede vi også ned for korene i Middelfart Kirke.
Vi havde ellers lagt i ovnen til et langt forår med
en hel del små arrangementer, vi skulle synge til,
men alt dette blev afblæst på et enkelt pressemøde.
Vi har naturligvis ikke haft korprøver siden og
ved endnu ikke, hvornår vi går i gang igen. Dels
pga. forsamlingsforbuddet, dels fordi der er øget
smittefare, når man synger sammen.
Jeg håber bare, at alle pigerne vender tilbage på
den anden side af pausen. Ind imellem får de
en fjollet besked på Facebook - bare så de ikke
glemmer mig helt.
I marts skulle vi have haft en spændende workshop med folkbandet Phønix. Den er IKKE aflyst,
men blot udsat til d. 5. december. Så hvis du har
lyst til at være med til at synge salmer med folkswing, så skriv allerede nu datoen i kalenderen.
Jeg glæder mig meget, til vi kan komme i gang
igen. Torsdag eftermiddag er ikke det samme
uden mine piger!
Hilsen Johanne Diemer

MIDDELFART KIRKEBLAD
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FASTE AKTIVITETER

MANDAGSCAFÉ
I Mandagscaféen plejer vi at mødes 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 skrivende stund håber vi, at Mandagscaféen forsigtigt kan genåbne i en
form, hvor det bliver nemmere at holde afstand, men stadig være sammen.
Der er planlagt sommerafslutning den
29. juni kl. 11.00-13.00. Efter sommerferien er første planlagte Mandagscafé
den 10. august.
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. Eller ring direkte til taxakontoret (Ejby Taxa) på tlf.
6446 1290 og bestil.
Afbestilling af taxa sker i begge tilfælde
direkte til Ejby Taxa.

PLEJEHJEMS
GUDSTJENESTER

LITTERATURKREDS
EFTERÅR 2020
22. september: At koge bjørn.
Denne fantastiske bog skulle
vi have snakket om midt under corona-krisen – vi prøver
igen! Bogen er skrevet af Mikael Niemi, og der står i en
anmeldelse: ’Historisk krimi og
dramatisk sædeskildring med
Nordsveriges smukke landskab som bagtæppe’.
20. oktober gælder det Halgrimur Helgasons roman: Stormland. Det er en sarkastisk og
humoristisk skildring af en
islandsk antihelts kamp mod
den moderne civilisations forfald!
10. november skal vi læse Lars
Myttings: Søsterklokkerne. Det
er en dejlig og velskrevet nordisk slægtsroman, som rummer kærlighed, drama historie, tro – og overtro.
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 i
Sognegården fra 1. september
kl. 9-16. De øvrige udleveres,
når vi mødes, eller kan efterfølgende afhentes i Sognegården.
Bit Jensen

Så snart myndighederne tillader det,
vil der blive aftalt plejehjemsgudstjenester.
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HERREKLUB
Herreklubben mødes en tirsdag i hver
måned (undtagen juli og august) og
den 16. juni skal der grilles!
Tilmelding senest fredag den 12. juni
til Jørgen Madsen tlf. 5048 1931 eller
mail jg.madsen@stofanet.dk.
Efter sommerferien mødes klubben
igen i september i Sognegården.

SOGNEUDFLUGT
2020

Det er med tungt hjerte,
at vi hermed aflyser
vores sogneudflugt i 2020.

KONFIRMATION 2021
Tidspunkt for information til kommende konfirmander vil blive meldt ud senere.
Det samme gælder tidspunktet for
konfirmandvandringerne - de dage
hvor vi låner de kommende konfirmander til en hel dag i og omkring kirken. Vi
sørger for forplejning. Husk praktiske
sko og evt. regntøj.

FASTE AKTIVITETER

VARMESTUESTRIK
EFTERÅR 2020
FAMILIEGUDS
TJENESTE OG
 ÆLLESSPISNING
F
Ved redaktionens afslutning
er verden endnu for usikker
til, at vi tør planlægge en familiegudstjeneste og fællesspisning i september. Vi håber at
genoptage fornøjelsen i oktober eller november. Mere om
det i næste kirkeblad!

Sæsonen afsluttes 16. juni, og traditionen tro holder vi en hyggelig afslutning
den dag.
Vi starter igen tirsdag den 11. august
– og det bliver et travlt efterår! Vi skal
ikke blot strikke varmt tøj og dåbsservietter, vi har også meldt os til julemarked på Kathrinelyst, hvor vi skal have
en stand med nogle af vores strikvarer.
Overskuddet fra salget vil gå til velgørende formål.

FDF

Se www.fdfmiddelfart.dk

Bit Jensen

MINIKONFIRMANDER
EFTERÅR 2020
I efteråret indbydes 3.a fra Lillebæltskolen, Vestre Skole og Østre
Skole samt 3. klasse fra Middelfart
Friskole og Fænøsund Friskole til
minikonfirmand.
Undervisningen bliver efter skole
tirsdag, onsdag eller torsdag. Eleverne får en invitation med hjem
umiddelbart efter sommerferien
og tilmelding kommer på hjemmesiden.
Desuden skal de minikonfirmander, der var tilmeldt i foråret, ikke
snydes, så vi har lagt ideer i støbeskeen, og I hører nærmere.
3.b-klasserne inviteres i foråret
2021.

MIDDELFART
PROVSTIS
KIRKEHØJSKOLE
På grund af corona-krisen er sæson
2020-2021 endnu ikke planlagt. Vi
regner dog med, at kirkehøjskolen
kommer til at køre som normalt med 4
eller 5 arrangementer i løbet af efterår
og/eller vinter. Disse vil blive offentliggjort i annoncer og i foldere, som vil
blive tilgængelige i kirker, sognegårde
og på biblioteker samt på kirkens
hjemmeside.
Bit Jensen

MIDDELFART KIRKEBLAD
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ADRESSER

N
VA

EM ÆRK

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
Se hjemmeside for sikker post.
For- og bagsidefoto: Jens Backer Mogensen
Foto side 9: Nationalmuseet
Foto side 11: Ard Jongsma
Redaktion: 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.

