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UFORUDSIGELIGHEDEN SOM VILKÅR
Hvordan Corona mindede os om, at
livet ikke er til at planlægge, det må
bare leves.
Den 11. marts er en dato, der sikkert for de fleste vil stå meget tydeligt mange år fremover.
Sammen med erindringen af den
sammensatte følelse af blandt andet chok, vantro, angst og accept.
For de fleste forstod godt beslutningen om at lukke Danmark ned
for at begrænse smitten. Men de
fleste måtte også erkende, at det
var en beslutning, der medførte
store udfordringer og store frustrationer. Og det var som om,
at alle de praktiske udfordringer
med indkøb og hjemmearbejde og
hjemmeskole og hjemmebørnepasning, de var til at forholde sig
til og langt hen ad vejen til at håndtere. Men det, at det pludselig var
umuligt at planlægge eller at regne
med, at det allerede planlagte kunne forløbe som planlagt – det var
svært for mange at kapere. Det var
særligt tydeligt for os i kirken, som
danner ramme om nogle af de
største begivenheder i et kristent
menneskeliv.
Det er svært at blive tvunget til
at udskyde sit bryllup – eller til at
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acceptere, at der kun kan være
10 personer med i kirken. Det er
hårdt, at se sit barn blive skuffet
over, at konfirmationen bliver udskudt og siden hen lavet om, så
det ikke er hele klassen sammen,
og som det værste, så er det tæt
på ubærligt, at måtte indskrænke
begravelsesfølget, når man skal
tage afsked med en af sine kære.
Men det var virkeligheden i foråret
og sommeren 2020 og det er det
på sin vis stadig. For vi ved fortsat
ikke, hvordan Covid-19 udvikler
sig og derfor kan ingen heller sige
noget om, om de retningslinjer, vi
arbejder efter lige nu, holder som
de er, bliver løsnet eller strammet
ydereligere.
Og hvor det i foråret og sommeren
var frustrationer over ændringer af
allerede planlagte begivenheder,
der slog hårdt, så er det nu frustrationen over at skulle planlægge både små og store begivenheder med den viden, at det måske
alligevel ikke kan lade sig gøre at
gennemføre dem, når vi når frem
til dem.
Vi er kort sagt på den hårde måde
blevet belært eller mindet om, at
planer kan vælte og at livet er noget, vi må leve, som det kommer –

vi kan ikke styre det – vi kan ikke
planlægge det. I stedet er kunsten
at være åbne over for det, som bliver vores liv.
Det er en kunst, som kræver stadig
øvelse. I tiden vi har nu og i tiden,
der kommer, har vi rig lejlighed til
at øve os, for på trods af meldinger
om lovende forsøg med vacciner
rundt omkring, så melder WHO
stadig ud, at vi skal indstille os på,
at der går 2 år, før vi, måske, kan
ånde lettet op.
Selv når den dag forhåbentligt
kommer, så håber jeg, at mange
mennesker vil huske, at livet stadig
ikke kan planlægges, men at det
bare må leves. For hvis vi tager dét
med os videre, så vil det sætte os
fri fra det pres, som vi ellers er så
gode til at pålægge os selv og hinanden.
Vi nemlig ret gode til at bilde os
selv og hinanden ind, at det vigtigste i livet er at opfylde nogle
bestemte kriterier – nå nogle bestemte mål og leve på en vis måde.
Men i kristendommen får vi netop
at vide, at vi er elskede og holdt af
sådan som vi er. Og at følger vi det
Jesus har lært os, går vi ad de veje,
som næstekærligheden udstikker
for os, så går vi ad den rette vej

– at går vi ad næstekærlighedens
vej, hvor vi behandler andre med
respekt og med værdighed, så går
vi ad den rette vej i og til livet, også
selvom den måske afstikker fra
normen – fra det almindelige eller
fra tidsånden. Og også selvom det
måske fører os ad en anden vej,
end vi selv havde forestillet os.
Der er et ordsprog, som siger: Der
er ikke noget, der er så skidt, at det
ikke er godt for noget andet.
Og hvor vi nok kan blive enige om,
at hele Covid-19 situationen i verden er noget skidt, så er det andet,
som det kan være godt for, måske
vores perspektiv på livet. Måske
trængte vi til at blive mindet om, at
livet kan tage mange sving – og at
det kan føre os et andet sted hen,
end vi havde planlagt eller forestillet os. Men det er ok. For vi kan
hvile i, at lige meget hvad, der sker
os, så holder Gud hånden under
os og gentager igen og igen, at han
ser os og holder af os, og at han er
det holdepunkt, som vi kan støtte
os til, så vi ikke snubler i vores liv.
Og skulle vi komme til at give slip
på ham og falde, så kan vi være
sikre på, at han aldrig slipper os og
at han vil hjælpe os op igen.
Sognepræst Marie Krejberg
MIDDELFART KIRKEBLAD
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AKTUELT

SOGNEAFTEN
Den kirkelige genforening 1920
og grænselandspræsten
Martin Schwarz
Torsdag d. 22. oktober kl. 19.00
Foredrag ved Professor Emeritus Doktor
Theol. Martin Schwarz Lausten.
Foredraget er titlen på en bog, som udkom først på året på Kristeligt
Dagblads forlag. I bogen er Martin Schwarz Laustens morfar den
gennemgående figur, da han
gjorde rejsen fra tysk præst til
dansk præst i Folkekirken efter
genforeningen i 1920.
Gratis adgang.
Ost og vin 15,- kr.
Alle er velkomne.

ALLE HELGEN I VEJLBY KIRKE
Søndag den 1. november kl. 14.00-16.00

Selv om Middelfart kirke er lukket,
og vi er underlagt Corona restriktioner, er det vigtigt for os, at holde Alle
Helgen og skabe et rum for at mindes årets døde.
Alle Helgens søndag, den 1. november vil vi åbne Vejlby kirke mellem
kl. 14.00 og kl. 16.00 og afspille stille
musik i kirken. Navnene på dem, der
siden sidste Alle helgen er blevet begravet, som en del af sognearbejdet
i Middelfart, vil stå på plancher i kirken skrevet måned for måned. Der
vil være præster til stede i kirken,
men man kan komme og gå, som
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man ønsker det og tænde lys i kirken og sidde i stilhed i egne tanker.
Der vil undervejs på flere tidspunkter blive læst en tekst og bedt en
bøn, og kl. 16.00 afsluttes der med
fadervor og velsignelse, og lysene
slukkes.

AKTUELT

JUL VED MIDDELFART KIRKE
Selvom kirken er lukket pga. indre renovering, og corona-situationen
og dertilhørende restriktioner er uvis, så skal det nok blive jul ved
Middelfart kirke alligevel!
På plænen foran kirken skal det store juletræ tændes d. 3. december, og juleaften bliver der, som hvert år, mulighed for at komme til
julegudstjeneste. Hvordan juleaften kommer til at forløbe vil fremgå
af dagspressen, når vi nærmer os.
De fire adventssøndage op til jul og i juledagene er der gudstjenester i sognegården.

DET ER, SOM MED
KLOKKER DET RINGER
Melodi 1:
N. K. Madsen-Stensgaard 1850-1927
Melodi 2:
Sofie Dedekam 1820-1894
Det er, som med klokker det ringer
i luften over vor by,
det er, som det synger og klinger
fra liflige harper i sky.
Se op, det er englenes skarer,
der tilbyde glæde enhver,
og tusinde arner svare:
”Vi trænger til glæden her.”
Så lukker vi op vore døre
og nejer os hver især,
Og glæden bliver des større,
Jo mindre vi alle er.
Kun dér, hvor barnlighedsluen
sig spejler i alles blik,
kun dér er en sangbund i stuen
for englenes julemusik.

NYTÅR
Vi ønsker hinanden Godt Nytår
ved en gudstjeneste

fredag den 1. januar kl 14
ved Jens Backer Mogensen.

Var året for mange en kæde
af lønlige savn og brist,
det slutter dog nu med glæde,
Gud gemte det bedste til sidst.
Fra himlen velsignelser dryppe
til sal og til fattigste skjul.
Men har du i hjertet en krybbe,
så får du det bedste til jul.
Zakarias Nielsen 1844-1922
var lærer, forfatter, digter, organist
og titulær professor.

Alle er velkomne
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GUDSTJENESTER, KONCERTER, FOREDRAG M.M.:
OKTOBER
17. søndag efter trinitatis
17. søndag efter trinitatis
Mandag
Tirsdag
Onsdag
18. søndag efter trinitatis
18. søndag efter trinitatis
19. søndag efter trinitatis
19. søndag efter trinitatis
Mandag
Tirsdag
Tirsdag

4.
4.
5.
6.
7.
11.
11.
18.
18.
19.
20.
20.

Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 18.00-20.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 19.00-21.00

Torsdag

22.

Kl. 19.00

20. søndag efter trinitatis

25.

Kl. 09.00

20. søndag efter trinitatis

25.

Kl. 10.00

Mandag

26.

Kl. 10.00-11.30

Gudstjeneste ved Peter Lind
Gudstjeneste ved Peter Lind
Mandagscafe i Sognegården (hold ulige uger)
Varmestuestrik
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Mandagscafe i Sognegården (hold ulige uger)
Varmestuestrik
Litteraturkreds
Sogneaften med Professor Emeritus Doktor Theol. Martin
Schwarz Lausten
Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup
Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup med Middelfart
Kirkes Børnekor
Mandagscafe i Sognegården (hold lige uger)

NOVEMBER
Allehelgen
Allehelgen

1.
1.

Kl. 09.00
Kl. 10.00

Søndag

1.

Kl. 14.00-16.00

2.
3.
8.
8.
9.
10.
11.
15.
15.
16.
17.
22.
22.
23.
28.
29.
29.
30.

Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 19.00-21.00
Kl. 18.00-20.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 09.00-13.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Vejlby Kirke er åben. Der er mulighed for at mindes årets
døde og tænde lys. Præsterne Johanne Langkjær Fårup og
Jens Backer Mogensen vil være til stede.
Mandagscafe i Sognegården (hold ulige uger)
Varmestuestrik i Sognegården
Gudstjeneste ved Peter Lind
Gudstjeneste ved Peter Lind
Mandagscafe i Sognegården (hold lige uger)
Litteraturkreds
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Mandagscafe i Sognegården (hold ulige uger)
Varmestuestrik i Sognegården
Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup
Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup
Mandagscafe i Sognegården (hold lige uger)
Afslutning for Minikonfirmander
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Mandagscafe i Sognegården (hold ulige uger)

1.
3.
6.
6.

Kl. 16.30-18.00
Kl. 10.00 -10.30
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Varmestuestrik i Sognegården
Juletræet på pladsen foran kirken tændes
Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup
Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Mandag
Tirsdag
22. søndag efter trinitatis
22. søndag efter trinitatis
Mandag
Tirsdag
Onsdag
23. søndag efter trinitatis
23. søndag efter trinitatis
Mandag
Tirsdag
Sidste søndag i kirkeåret
Sidste søndag i kirkeåret
Mandag
Lørdag
1. søndag i advent
1. søndag i advent
Mandag

DECEMBER
Tirsdag
Torsdag
2. søndag i advent
2. søndag i advent

Mandag
Onsdag
3. søndag i advent
3. søndag i advent
Mandag
Tirsdag
4. søndag i advent
4. søndag i advent
Mandag

7.
9.
13.
13.
14.
15.
20.
20.
21.

Kl. 10.00-11.30
Kl. 18.00-20.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30

Juleaften

24.

Juledag
Juledag
2. juledag
Julesøndag

25.
25.
26.
27.

Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00

Mandagscafe i Sognegården (hold lige uger)
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Juleafslutning Mandagscafe i Sognegården (hold ulige uger)
Juleafslutning Varmestuestrik i Sognegården
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Juleafslutning Mandagscafe i Sognegården (hold lige uger)
Nærmere detaljer angående juleaftens gudstjenester følger
i dagspressen og på kirkens hjemmeside.
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup
Gudstjeneste ved Peter Lind

1.
3.
3.
4.
5.
10.
10.
11.
17.
17.
18.
19.
24.
24.
25.
31.
31.

Kl. 14.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup
Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup
Mandagscafe i Sognegården (hold ulige uger)
Varmestuestrik
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Mandagscafe i Sognegården (hold lige uger)
Gudstjeneste ved Peter Lind
Gudstjeneste ved Peter Lind
Mandagscafe i Sognegården (hold ulige uger)
Varmestuestrik
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Mandagscafe i Sognegården (hold lige uger)
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Gudstjeneste ved Marie Krejberg

1.
2.
7.
7.

Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 09.00
Kl. 10.00

Mandagscafe i Sognegården (hold ulige uger)
Varmestuestrik
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen
Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

JANUAR 2021
Nytårsdag
Helligtrekongers søndag
Helligtrekongers søndag
Mandag
Tirsdag
1. søndag efter Helligtrekonger
1. søndag efter Helligtrekonger
Mandag
2. søndag efter Helligtrekonger
2. søndag efter Helligtrekonger
Mandag
Tirsdag
3. søndag efter Helligtrekonger
3. søndag efter Helligtrekonger
Mandag
Septuagesima
Septuagesima

FEBRUAR 2021
Mandag
Tirsdag
Seksagesima
Seksagesima

PLEJEHJEMS
GUDSTJENESTER
Så snart plejehjemsgudstjenester igen bliver tilladt, vil datoer
og tider blive annonceret på
hjemmesiden og i dagspressen.

Kirkebil kan bestilles til alle 
gudstjenester i S
 ognegården
ved M
 iddelfart Kirke.
Ring venligst til kirkekontoret
senest fredag kl. 13
Mundbind er påkrævet.

MUSIK

KOR-RONA
Lige som resten af verden er også
korene i Middelfart ramt af Coronarestriktioner. Ganske kort inde i nedlukningen blev det dokumenteret, at
det at synge sammen stort set var
det værste, man kunne foretage sig
i forhold til smittespredning.

Vi klør på – øver os på alt det, der
måske ikke er så meget tid til i hverdagen med søndagstjenester og
småarrangementer. For eksempel
flerstemmig a cappella sang, klang,
sangteknik og måske en lille smule
nodegenkendelse og musikteori?

Så vi har ligget fuldstændig brak siden starten af marts.

I december har vi dog en ting vi glæder os til: Nemlig workshop med
Phønix. Så bliver vi luftet lidt i den
anledning.

MEN! I august startede vi igen. Med
kolossal god afstand og totalt afsprittede børn og unge piger håber vi, at
det går.
Det er altid lidt spændende at starte
en sæson efter sommerferien. Man
ved aldrig helt, hvor mange unge piger eller børn man har tilbage. Nogen skal læse videre, nogen har fået
et andet job og andre skal på efterskole. I år har pausen været ekstra
lang, og derfor er det ekstra spændende, hvor mange der hænger ved.
Hvis man kender nogle børn eller
unge piger der kunne være interesseret i at synge i kor, så er man meget
velkommen til at henvende sig enten
hos Caspar Præstegaard (børnekoret) eller Johanne Diemer (pigekoret).
Vi er altid friske på nye ansigter!
Det bliver en ret underlig korsæson,
eftersom mange af de ting, vi plejer
at øve hen imod, er aflyst. Desuden
kommer der til at gå noget tid endnu,
før pigerne kan synge om søndagen
igen. Kombinationen af Coronarestriktioner OG kirkelukning efterlader ikke plads til et kor om søndagen.
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Om, hvor og hvornår der bliver en
julekoncert er også i skrivende stund
uvist, men det vil naturligvis blive annonceret, hvis der gør.
Jeg glæder mig til at komme i gang
igen, og håber lige som alle andre, at
den dumme sygdom snart vil slippe
taget, så vi igen kan synge i kor, som
vi kender og elsker det.
Hilsen Johanne Diemer
Tlf. 22111865 eller
johanne.diemer@middelfartkirke.dk
– Pigekoret synger hver torsdag
15.45-17.15

MUSIK

BØRNEKORETS TILBLIVELSE
Jeg blev en smule overrasket den
forårsdag i 2018, da jeg ud af det
blå blev ringet op af en præst i Middelfart Kirke og spurgt, om jeg var
interesseret i at starte et børnekor
op i kirken.
På daværende tidspunkt var jeg korleder for Caramba Koret, og vi havde
været i kirken for at opføre Spillemandsmessen sammen med folkemusikgruppen Jydsk på Næsen samt
Johanne Langkjær Fårup og Jens
Backer Mogensen som syngende
præster. Jeg må have gjort et godt
indtryk, for jeg var både relativt nyuddannet og i øvrigt ukendt i byen,
og jeg skyndte mig at sige, at jo, det
var jeg da interesseret i.
Børnekor var nyt for mig, men også
en god udfordring. Der er stor forskel på at have et kor med voksne
og et kor med børn. Med voksne kan
man arbejde koncentreret og regne
med, at de så at sige ”administrerer
sig selv”, men med børn er det en
anden boldgade. Når de kommer til
kor efter en lang skoledag, skal der
helst være plads til både lidt spas og
løjer og en god pause, for der er ikke
koncentration til en hel times fokuseret arbejde. Derfor måtte jeg ud i at
planlægge saftevands-pause, rytmeøvelser, musik-lege og en opvarmning fuld af bevægelse, så de kan
få uroen ud af kroppen, når vi skal
i gang. Der skulle selvfølgelig også
findes et børnevenligt repertoire af
sange, som de kan forholde sig til.

Næste punkt var at opstøve nogle
interesserede børn. Her kunne jeg
heldigvis alliere mig med Pigekorets
leder, Johanne, om at kontakte byens skoler med henblik på at komme
forbi og præsentere korene. Med
hjælp fra kirkens kontordegn, Anne,
fik vi også udarbejdet en plakat og
nogle flyers, og det lykkedes os at få
lov at komme ud på besøg på 4 af
skolerne og fortælle en masse børn
om muligheden for at komme og
synge sammen hver uge.
Det er altid spændende at se, hvem
der dukker op til den allerførste
gang. Nogle forældre er rigtig gode
til at skrive og tilmelde deres børn
på forhånd, mens andre tager mere
løst på det, og første gang koret
mødtes, dukkede der 15 børn op,
hvoraf en god håndfuld var tilmeldt
på forhånd. Så gik der nogle gange
med, at børnene fik prøvet koret af.
Nogle faldt fra, og der kom andre til,
men efter et par måneder var vi landet på en fast kerne af omkring 10
børn, som trofast kom og sang med
næsten hver tirsdag.
Der var også god opbakning hjemmefra, når børnekorets hverdag
lejlighedsvis blev afbrudt af, at vi
skulle med over i kirken at synge
ved forskellige arrangementer. Det
var både nyt og spændende, men
også lidt hårdt, når man under familiegudstjenester skulle sidde stille
og vente på, at præsten fik snakket
færdig, før man kunne komme til

at synge igen. Så gik det nemmere
med koncerterne sammen med Pigekoret, hvor man var mere i fokus
og pludselig også havde nogle store,
dygtige kor-piger at se op til.

Når vi så langt om længe når til sæson-afslutning og sommerferie, ved
man aldrig som korleder, hvem man
ser efter ferien. Dukker de alle op
igen, er det lutter nye ansigter, eller
skal man starte helt forfra? Indtil videre har der heldigvis vist sig at være
nok sangglade børn i Middelfart og
omegn til, at koret kan løbe rundt,
selv under de nuværende coronarestriktioner. Faktisk er vi lige nu nok
til, at vi ikke må være flere i lokalet,
og helt undtagelsesvis kan jeg blive
nødt til at lave en venteliste, hvis der
dukker flere interesserede børn op.
Mens vi venter på bedre tider, sidder vi nu spredt rundt i hele lokalet
og kan vinke til hinanden, men vi
synger videre med et smil på læben.
For Børnekor kontakt Caspar Præstegaard på jazzgarn@gmail.com
- Børnekoret øver hver tirsdag kl.
15.30-16.30

MIDDELFART KIRKEBLAD
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FASTE AKTIVITETER

MANDAGSCAFÉ
VARMESTUESTRIK
Strikkepindene gløder! Lageret af varmt tøj vokser på
Kirkehusets loft, og snart går
den næste tur til hovedlageret i Bogense, hvorfra uddelingen af tøjet organiseres.
Endvidere strikker vi varer til
salg på julemarkedet på Kathrinelyst, hvor vi skal have
en stand med et udvalg af
vores strikvarer. Overskuddet
fra salget vil gå til velgørende
formål.
Vi strikker om tirsdagen kl.
16.30-18 i ulige uger, og det
foregår i Sognegården.
Bit Jensen

MINIKONFIRMANDER
Efterårets minikonfirmander, 3 kl.
fra Fænøsund Friskole og fra Middelfart Friskole samt 3A fra Lillebæltskolen er i gang – vi mødes kun en
skole af gangen og vasker hænder
og spritter af mens vi tegner og lytter.
Der er afslutning lørdag den 28. november – mere om det senere.
Der er ikke undervisning i efterårsferien (uge 42).
I foråret 2021 inviterer vi 3.A fra
Østre og Vestre Skole, samt 3. B fra
Lillebæltskolen
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I Mandagscaféen mødes vi nu på
grund af Covid19 kun hver anden
mandag kl. 10.00 – 11.30.
Vi er delt op i to hold i henholdsvis
lige og ulige uger og der er desværre
tilmelding og i skrivende stund ingen
ledige pladser.
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 Mandags
caféen den 12. oktober (uge 42)
og juleafslutning mandag den 14.
december og mandag den 21. december. Vi mødes igen efter nytår
mandag den 4. januar for ulige
uger-holdet og mandag den 11.
januar for lige uger-holdet.

HERREKLUB
Herreklubben mangler en ansvarlig
tovholder – eller to. Tovholderen
sørger for det praktiske ved arrangementet og byder ind med gode
ideer til foredragsholdere eller anden underholdning til klubben – og
vi hjælper alt vi kan.
Herreklubben plejer at mødes en
tirsdag i hver måned (undtagen juli
og august), og vi håber at være klar
til tirsdag den 27. oktober.
Tilmelding er altid senest fredagen
før, næste gang fredag den 23. oktober.

BABYSALMESANG
Vi håber at komme i gang med et efterårshold fra torsdag den 22.
oktober kl. 10-11 til og med torsdag den 26. november, men vi skal
lige finde ud af, hvordan vi får babysalmesang til at fungere bedst, med
covid 19 forholdsregler og en lukket kirke - mere om det på hjemmesiden og i dagspressen.
Vi tænker at mødes i kirkehuset eller sognegården kl. 10 til sang, dans
og godnatsang under stjernerne - og slutte af hver gang med kaffe.
Alle babyer og deres voksne er velkomne. Husk en lille dyne til baby.
Det er gratis at gå til babysalmesang.

FASTE AKTIVITETER

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

LITTERATURKREDS
EFTERÅR 2020
Først en ændring i forhold til forrige
kirkeblad:
20. oktober skal vi ikke læse Halgrimur Helgasons roman ´Stormland’,
men derimod Merethe Lindstrøms
’Dage i stilhedens historie’. Det er en
roman om et ældre ægtepar, der
aldrig har formået at åbne op for
fortidens fortielser. Merethe Lindstrøm vandt i 2012 Nordisk Råds Litteraturpris for denne bog.
10. november skal vi læse Lars Myttings: Søsterklokkerne. Det er en
fantastisk 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.
Bøgerne kan afhentes i Sognegården 3 uger før arrangementet, med
mindre man har fået dem i forbindelse med en af de øvrige læseaftener.

MIDDELFART PROVSTIS KIRKEHØJSKOLE 2020-2021
Hovedtemaet i sæsonens kirkehøjskole er ’Mellem frygt og tro’, og temaet vil
blive belyst i løbet af 4 lørdag formiddage. De første arrangementer er:

Lørdag 14. november 2020 kl. 9.00-12.00
Den 8. dødssynd – hvor meget
er et menneske værd?
Ved Ole Hartling, overlæge, tidl. formand for Etisk Råd.
Man taler om syv dødssynder: hovmod, griskhed, utugt,
misundelse, fråseri, vrede og dovenskab.
Ole Hartling tilføjer en 8. dødssynd fra vores egen tid.
Husby Forsamlingshus, Skræppedalsvej 6, 5592 Ejby

Lørdag 16. januar 2021 kl. 9.00-12.00
Bibelen 2020
Ved Else Kragelund Holt, lektor emer., Aarhus.
Hvorfor skal vi overhovedet have en ny oversættelse af Bibelen – var den gamle ikke god nok? Og hvorfor skal man
overhovedet læse i Bibelen? Giver det mening i vore dage, og
bringer Bibelen håb og mod til nutidens mennesker?
På Bibelselskabet mente man for snart 20 år siden, at det skulle man. Derfor
satte man arbejdet i gang med at skabe det, der nu er blevet til Bibelen 2020.
Balslev Forsamlingshus, Granlyvej 1, 5592 Ejby
Tilmelding og nærmere oplysninger kan findes på kirkehøjskolens hjemmeside, www.kirkehojskole.dk, eller i kirkehøjskolens folder, som kan findes i
Sognegården eller på biblioteket.

EN STOR TAK…
En stor tak til Middelfart Sparekasse, som
igen i år gjorde det muligt at få opstillet
flagalléen på årets konfirmationsdage!

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
Se hjemmeside for sikker post.
Forsidefoto: Marie Krejberg
Bagsidefoto: Jens Backer Mogensen
Foto side 3: Frauke Riether Pixabay
Redaktion: Marie Krejberg 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.

