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´´

Jamen,
det minder da om…

´´

”Den danske guldalder” er betegnelsen på
perioden i dansk kunst- og kulturliv fra ca.
1800 til ca. 1850. Middelfart Kirke rummer to
meget flotte værker fra den periode med maleren C. W. Eckersbergs alterbillede fra 1841
– 42 og billedhuggeren H. W. Bissens døbefont fra 1843 – 44. Hver gang man træder op
i koret, må man glæde sig over de to kunstværker, og jeg personligt bliver aldrig træt
af at studere personernes hænder i alterbilledet eller at glæde mig over dåbsenglens
glatpolerede hvide marmor, der, når sollyset
falder på det, bliver nærmest helt levende.
Alterbilledet forestiller situationen fra Lukasevangeliets kapitel 9, vers 46 – 48, hvor
Jesus som en barsk kommentar til disciplenes høje ambitioner, stiller et lille barn ved
sin side og siger: ”Den, der tager imod dette
barn i mit navn, tager imod mig; og den,
der tager imod mig, tager imod ham, som
har sendt mig. For den, der er den mindste
blandt jer alle, han er stor.”
I sin venstre hånd holder den lille dreng en
muslingeskal. I kristen sammenhæng rummer muslingeskallen flere betydninger lige
fra Marias jomfruelighed til pilgrimmes Ibskal (efter apostlen Jakob) og kan også være
et symbol på både begravelse og opstandelse. En mere konkret betydning af muslingeskallen findes i en kirkelig tradition om, at
Johannes Døberen skulle have brugt en muslingeskal til hælde vandet over Jesus, da han
døbte ham i Jordanfloden. Den tradition spiller selvfølgelig også på symbolikkerne med
dels Maria og dermed Jesu fødsel, dels begravelse og opstandelse, så man nærmest
får en hel lille trosbekendelse præsenteret
med dette ene symbol.
Derfor giver det også rigtig god mening, at
muslingeskallen bruges som døbefont. Inspirationen til det har Bissen sandsynligvis
fået fra Bertel Thorvaldsens berømte knælende dåbsengel i Vor Frue Kirke i København. Da Thorvaldsen lavede modellen til
den i 1827 i sit atelier i Rom, arbejdede Bissen
netop i den periode hos ham, men den afgørende forskel mellem de to dåbsengle er, at
hvor Thorvaldsen lader det være en voksen

engel, der bærer muslingeskallen, er Bissens
engel et barn.
Der er ingen tvivl om, at muslingeskallen
i barnets hånd i Eckersbergs alterbillede
skal ses i sammenhæng med døbefontens
muslingeskal, men det var først for nylig,
jeg pludselig blev opmærksom på, hvor
stor sammenhængen måske i virkeligheden
er. Under en gudstjeneste sad jeg på en af
stolene i koret lige ud for dåbsenglen og
kiggede på den og tænkte med ét: ”Jamen,
den minder da om barnet på alterbilledet!”
Ja, den ikke alene ligner, men jeg er faktisk
overbevist om, at det skal forestille at være
det samme barn. Blot har det af Bissen fået
englevinger, og klædet, som det på alterbilledet har omkring livet, ligger hen over det
højre ben.
Eckersberg og Bissen var begge tilknyttet ”Det Kongelige Academie for de skjønne
Kunster”. Eckersberg var blevet professor
dér i 1818, og Bissen blev det i 1840, og de
har selvfølgelig begge været en del af det
københavnske kunstnermiljø. Det er næsten
utænkeligt, at de to ikke har talt om, at de
hver især på nogenlunde samme tid var blevet bestilt til at lave henholdsvis et alterbillede og en døbefont til Middelfart Kirke, og
jeg synes ikke, at det er svært at forestille sig,
at de da har aftalt at lave denne forbindelse
mellem barnet fra situationen i Lukas 9 og
dåbsenglen. Jeg har endda et gæt på, hvorfra
de fik idéen til det.
For den seneste juleaften, mens hele den
fyldte kirke sang med på Ingemanns herlige
julesalme, ”Julen har bragt velsignet bud”,
og vi nåede til det sidste vers, stod det jo dér
klart og tydeligt i de sidste linier:

(...) ”Den have, Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke. (...)
han juleglæden os bringer;
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger.”
B. S. Ingemann skrev denne salme i 1839
på bestilling fra sin ven præsten Ferdinand
Fenger, der havde bedt ham om at skrive ”en
lille julevise eller julesang for børn af samme
slags som morgensangene.” Det blev til ”Julen har bragt”, som Fenger derefter sørgede
for blev udbredt i afskrifter. Jeg gætter på, at
enten Eckersberg eller Bissen eller måske

begge, er stødt ind i Ingemanns julesalme,
og at det netop har været dette typiske ingemannske billede af ”Guds engle” og Jesus
som ”børnevennen stor”, som han skriver i
”Nu titte til hinanden de favre blomster små”,
der har inspireret dem til at lave henholdsvis
alterbilledet og døbefonten i Middelfart Kirke, så det i virkeligheden ikke kun er to af den
danske guldalders store kunstnerpersonligheder, der har sat deres markante præg på
Middelfart Kirkes inventar, men at også B. S.
Ingemann indirekte har haft indflydelse på
det.
Måske...
Peter Lind

ARKÆOLOGI PÅ KIRKEPLADSEN
I skrivende stund er der stor aktivitet på pladsen foran kirken. Dels er Odense Bys Museer
i gang med at undersøge spændende fund
i plænen på hjørnet af Algade og Brogade,
dels foretages der undersøgelser i det areal,
som skal indgå i kirkens eget projekt – en renovering af kirkepladsen.
På det nævnte hjørne anlægger Klimabyen
en trappe, som fører op til en lille plads. På
trappen anbringes en todelt skulptur, en hvid
og en sort søjle, udført af den norske keramiker Magne Furuholmen.
Der er gjort interessante fund i forbindelse
med anlægget af trappen: Dels rester af en
(formentlig) gammel brostensbelægning,

dels fundamentet til et tidligere kapel, Trefoldighedskapellet. Dette blev nedrevet i
1665, og man genbrugte murstenene, da kirkens våbenhus blev opført i 1667.
Renoveringen af selve kirkepladsen vil gå i
gang, så snart Odense Bys Museers arkæologer giver grønt lys for det. Græsarealet ud
mod Algade vil blive halveret, og i forbindelse med det vil der ske ændringer i parkeringsforholdene. Der vil blive anlagt ”kørestier”,
så det bliver lettere at færdes med kørestole
og rollatorer, og der vil blive etableret bedre
belysning på området.
Vi håber, at der i løbet af foråret kan præsenteres en ny, smukkere og mere velfungerende plads foran vores smukke kirke!
Bit Jensen

HJÆLP MEDMENNESKER I NØD
Søndag den 11. marts 2018 deltager Middelfart Kirke i Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling.
Det kan være svært at rumme, når verden
koger over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og katastrofer, men for mange er
det heldigvis en umulighed at vende ryggen
til - for det handler jo om mennesker.
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det går værst ud over, når kloden hærges af fx klimaforandringer. I kraft af et stort
lokalt, kirkeligt netværk når Folkekirkens
Nødhjælp helt derud og styrker de svageste.
Et af Folkekirkens Nødhjælps projekter i Ka-

kumalejren lærer flygtninge at dyrke køkkenhaver på højkant.
Forskellige typer grøntsager spirer lag på lag
inde i store sække med huller i og vokser så
ud af hullerne og opad i flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand
end almindelige køkkenhaver, og samtidig
kan man firedoble sin høst. Det giver nærende mad til både at spise og sælge af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’.

Meld dig som indsamler til Jørgen Gundtoft Hansen
på mobil 40113325 eller mail: joergengundtofthansen@gmail.dk

En rute tager 2 - 4 timer. Vi går ud fra Kirkehuset, Algade 3, kl. 10 - 16.
Det nytter! Sidste år blev der på landsplan samlet 14 millioner kroner ind til verdens mest udsatte.
Det er fx nok til at give 80.000 ekstremt fattige familier en køkkenhave.

2. PINSEDAG

21. maj kl. 10.30 - gudstjeneste i det fri
I år finder den fælles pinsegudstjeneste for
Gammel Middelfart Kommune - KauslundeGamborg, Middelfart og Vejlby-Strib-Røjleskov sogne, sted på det grønne område bag
Strib Sognegård.

Man må meget gerne medbringe klapstole
eller tæpper til at sidde på.
Efter gudstjenesten er Vejlby-Strib-Røjleskov
menighedsråd vært ved et mindre traktement.

MIDDELFART KIRKEBLAD

4

30.

Langfredag

24.

Tirsdag

31.

Torsdag

2.
7.
20.
20.

Lørdag
Torsdag
Onsdag
Onsdag

JUNI

31.

Torsdag

Kl. 16.30-18.00

22.
27.

Tirsdag
Trinitatis søndag

Kl. 18.00-20.00

Kl. 17.30-18.00

Kl. 10-11.00

Kl. 10.00

Kl. 19.30

Kl. 19.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 19.30

Kl. 18.00-20.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

13.

6. søndag efter påske

Kl. 10.30

21.

10.

Kristi Himmelfartsdag

Kl. 16.30-18.00

2. Pinsedag

8.

Tirsdag

Kl. 10.-11:30

Kl. 10.30

20.

7.

Mandag

Pinsedag

6.

5. søndag efter påske

Kl. 10.00

16.

5.

Lørdag

Kl. 17:45-18.15

16.

3.

Torsdag

Kl.16.30. 19.00

Onsdag

3.

Torsdag

Kl. 10-11.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10-11.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl.12.30

Kl.11.00

Kl. 9.30

Kl. 10.30

Kl.12.30

Kl.11.00

Kl. 9.30

Kl. 19.00

Kl. 19.00

Kl. 18.00 -20.00

Kl. 19:00-21:00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.- 11.30

Kl. 10.30

Kl. 11.00

Kl. 9.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 19.30

Kl. 10.30

Kl. 19.00 - 21.00

Kl. 10.30

Kl. 18.00 -20.00

Kl. 15.00-16.30

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.00-14.00

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Kl. 10.- 11:30

Kl. 10.30

Onsdag

3.

Torsdag

MAJ

29

22.

3. søndag efter påske

4. søndag efter påske

21.

Lørdag

28.

21.

Lørdag

Lørdag

21.

Lørdag

26

15.

2. søndag efter påske

27.

14.

Lørdag

Bededag

14.

Lørdag

Torsdag

12.
14.

Lørdag

11.

Onsdag
Torsdag

11.

9.

Mandag

Onsdag

8.

1. søndag efter påske

10.

7.

Lørdag

10.

7.

Lørdag

Tirsdag

2.

2. Påskedag

Tirsdag

1.

Påskedag

APRIL

29.

18.

Mariæ Bebudelsesdag

Skærtorsdag

14.

Onsdag

20.

14.

Onsdag

25.

13.

Tirsdag

Palmesøndag

11.

Søndag

Tirsdag

11.
11.

Midfaste søndag

5.

Mandag
Midfaste søndag

4.

3. Søndag i fasten

MARTS

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

Sommerfest

Sommerfestgudstjeneste

Afslutning Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe i kirkehuset..

Minikonfirmandafslutningsgudstjeneste ved Marie Krejberg, Jens Backer Mogensen og Johanne Langkjær Fårup,

Sogneaften med Charlotte Røhrt

Aftenandagt ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Varmestuestrik

Udendørsgudstjeneste ved Strib Kirke

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Forårskoncert

Menighedsrådsmøde

Gudstjeneste ved Peter Lind

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Varmestuestrik

og efterfølgende mandage - Mandagscafé undtagen 2. pinsedag den 21.
maj

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Dåbsgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Cafékirkegudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Cafekirke i Sognegården

og efterfølgende torsdage - Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe i kirkehuset dog ikke Kr. Himmelfartsdag den 10. maj.

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Peter Lind

Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe i kirkehuset

Varmestuestrik i Sognegården

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

Konfirmation ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

Konfirmation ved Johanne Langkjær Fårup

Konfirmation ved Peter Lind

Minikonfirmandgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Koncert med Middelfart Kirkes pigekor og Haderslev pigekor

Menighedsrådsmøde

Litteraturkreds

Varmestuestrik i Sognegården

og efterfølgende mandage - Mandagscafé

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Konfirmation ved Marie Krejberg

Konfirmation ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Peter Lind

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Litteraturkreds

Gudstjeneste ved Peter Lind

Menighedsrådsmøde

Sogneeftermiddag - Hong Kong

Varmestuestrik

Sogneindsamling

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

og efterfølgende mandage - Mandagscafé undtagen påskeferie den 26.
marts

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

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

SOGNEKALENDER

Der er kirkekaffe den 4. marts og 6. maj efter højmessen kl. 10.30
Område Fænøsund
Ved Jens Backer Mogensen
Torsdag den 22. marts kl. 14.00 ved Johanne Langkjær Fårup
Torsdag den 19. april kl. 14.00
Torsdag den 17. maj kl. 14.00
PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER
Område Skovgade
Ved Marie Krejberg
Tirsdag den 20. marts kl. 14.00
Tirsdag den 17. april kl. 14.00
Tirsdag den 15. maj kl. 14.00

Afbestilling af taxa sker direkte til Ejby Taxa
på tlf. 6446 1290 .
Der er påskeferie i Mandagscaféen den 26.
marts og den 2. april.
Der er ikke Mandagscafé 2. pinsedag, 21. maj.

CAFÉKIRKE
Alle er velkomne i Cafékirken! Vi samles til
snak, kreativitet, andagt og spisning. Her er
der plads til at rode, til at hygge, til at være!
I foråret er der Cafékirke torsdag d. 3. maj. Vi
har bedt om hjælp udefra til at lave smukke
malede sten.
Program hver gang:
16.30 – 16.45: Ankomst til frugt samt kaffe, te
og saft.
16.45 – 17.40: Det kreative hjørne for nogle,
legehjørne for andre.
17.45 – 18.15: Andagt i kirken.
18.15 – 19.00: Fællesspisning.
Pris 25 kr. pr. person, max 75 kr. pr. familie.
Tilmelding ikke nødvendig.

Sæsonens sidste arrangement har titlen
”Med udsigt til begge sider” ved tidligere sygehuspræst Preben Kok i Tanderup Sognehus, Tanderupvej 73, 5591 Gelsted, lørdag
17. marts 2018 kl. 9.00-12.00.
Yderligere oplysninger kan findes i kirkehøjskolens folder, som ligger i kirker og på biblioteker, eller på
www.kirkehojskole.dk.
Man kan også ringe til Bit Jensen 2873 1238

LITTERATURKREDS FORÅR 2018
Litteraturkredsen skal 20. marts læse sæsonens sidste bog, som formentlig er kendt af
alle læseheste - det er Selma Lagerlöfs ”Jerusalem”. I bogen følger vi en lille flok sognebørn, der lader sig omvende af en vækkelsesprædikant og udvandrer fra Sverige
til den hellige stad Jerusalem for at leve et
sandere og mere renfærdigt liv.
Bogen bliver udleveret på læseaftenen 27.
februar, men overskydende eksemplarer kan
derefter hentes på kordegnekontoret.
10. april er filmaften. Jeg vil selvfølgelig prøve
at få et eksemplar af filmen, som er ret lang,
godt og vel 2 ¾ time!
Begge møder finder sted kl. 19 - ca. 21 i Sognegården, og alle er velkomne
– også selv om man kun kan deltage i et enkelt af arrangementerne.
Bit Jensen

Forårsholdet begynder torsdag den 26. april
og slutter torsdag den 7. juni. Vi begynder kl.
10 i kirken, og efterfølgende byder vi på en
kop kaffe/te i kirkehuset.
Alle babyer med deres voksne er velkomne.
Husk en lille dyne til baby.
Torsdag den 10. maj er der ikke Babysalmesang med gudstjeneste kl. 10.30, da det er
Kristi Himmelfartsdag.

SOGNEEFTERMIDDAG
MINIKONFIRMANDER FORÅR 2018
Allerførst en hjertelig tak til forældrene til
3. klasserne for den store opbakning. Minikonfirmandundervisningen går i gang i uge
10, og torsdag d. 12. april kl. 19 er den første
gudstjeneste med minikonfirmander, hvor
familie og venner er meget velkomne.
Uge 13 holder vi påskeferie. I uge 19 samles
vi alle tirsdag den 8. maj til en lille tur på kirkegården.
Lørdag d. 2. juni er der afslutning med gudstjeneste og efterfølgende saft og kaffe i Sognegården. Her er familien selvfølgelig også
velkommen.

Onsdag 16. maj kl. 19.30

Choir Please vil synge foråret ind med rytmiske sange under ledelse af Hans-Henrik Skieller med band.
Organist Niels-Anker Weldingh bidrager med orgelsoloer af Vaughan Williams og César Franck.
Der er fri adgang til koncerten.

MIDDELFART KIRKEBLAD

Onsdag den 14. marts kl. 15
i Sognegården:
HONG KONG I FARVER
I efteråret 2017 var provstiets præster på studietur til Hong Kong - et pulserende kulturelt og
religiøst mødested mellem Østen og Vesten.
Eftermiddagen vil byde på Jens Backer Mogensens, Marie Krejbergs og Johanne Langkjær Fårups billeder og indtryk fra rejsens
mange forskelligartede oplevelser.

Torsdag den 31. maj
kl. 19.30 i Sognegården:
Med forfatter og journalist
Charlotte Rørth
Et foredrag om bogen
“Vi mødte Jesus”

Charlotte Rørth har haft overvældende succes med bogen ”Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvilligt troende”. I efteråret 2017
udgav hun ”Vi mødte Jesus – og hvad kommer det andre ved” med bidrag fra flere end
75, der har haft oplevelser i stil med Charlotte Rørths, men også fra dem, der forsker
i dem. Hør hende fortælle om oplevelserne,
og om hvorfor det er så vigtigt at have et fællesskab, hvor vi kan tale om det guddommelige; det, der er så svært at finde ord for.
Fri entré.
Vin og ost 15 kr.

Gratis adgang. Kaffe og brød 10 kr.

Der er aftenandagt i kirken kl. 19.00

FDF

KFUM-SPEJDERNE

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

Kontakt gruppeassistenterne Lisbeth og
Flemming Larsen 6441 3426
eller gruppeleder Per Sørensen 6441 4064.

KONCERT MED HADERSLEV DOMKIRKES PIGEKOR
FORÅRSKONCERT I KIRKEN
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Sidste års produktion af varmt tøj er blevet
godt modtaget hos brugerne af varmestuer,
krisecentre m.m. – også selv om vinteren
ikke har været så slem.
Så nu opbygger vi et nyt lager til næste vinter
– vi strikker tirsdag kl. 16.30-18.00 i de ulige
uger.
Dåbsservietterne holder vi en lille pause
med, da der stadig er mange på vores lager!
Bit Jensen

SOGNEAFTEN

”Hvad udfordrer troen?”

BABYSALMESANG

Onsdag den 11. april kl. 19

Haderslev Domkirkes pigekor består af 46
korsangere i alderen 12-20 år og er under
ledelse af Thomas Berg-Juul. Med sig har de
også akkompagnatør og organist Kristian
Lumholdt, der vil sørge for både orgelmusik
og fællessalmer.
Pigekoret må siges at være et af landets førende. De har et højt internationalt aktivitetsniveau med 20-25 koncerter om året, og deres
besøg i Middelfart er en slags opvarmning til

deres turne i Paris i foråret. Derudover har de
indspillet indtil flere CD´er i de sidste 3 år.
Programmet bliver en blanding af Bojesen,
Faber, Chilcott og andet godt.
Som en ekstra bonus har koncertens arrangør, Johanne Diemer, sørget for, at Middelfart Kirkes eget pigekor får lov til at synge
med på et par af satserne - hvilket bliver en
stor oplevelse for pigerne.

Lars Pauli

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!
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.
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Charlotte Rørth

Det sker...!

