Årgang 96 // nr. 3 // oktober – november
– december 2018 – januar 2019

MIDDELFART KIRKEBLAD

www.middelfartkirke.dk

ET PUST
udefra

Jeg er klar over, at de 17-23-årige
ikke er kirkebladets kernelæsere,
og artiklen her er da også rettet
mod alle os, der ind i mellem river os i håret over den umulige
ungdom.

”Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt
for ældre mennesker og snakker,
når den skulle arbejde. De unge
rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den
modsiger deres forældre, skryder
op i selskaber, sluger desserten
ved spisebordet, lægger benene
over kors og tyranniserer lærerne.”
Det citat, som ofte bliver tilskrevet den græske filosof Sokrates
(år 399 før vores tidsregning)
men som nyere forskning viser
nok nærmere kommer fra det
komiske stykke ”Skyerne” af den
græske poet Aristophanes (450
fk), fortæller, at sådan har forholdet mellem generationerne været – i generationer.
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Det var derfor også med en del
skepsis at jeg, sammen med 6 af
mine fynske kollegaer, besøgte
ungdomskirken ”U-kirken” i den
tidligere Gethsemane kirke på
Vesterbro i København – jeg er
nemlig også imod at man nedlægger kirker eller piller for meget ved vores ritualer.
Fra første blik måtte jeg overgive mig til selve rummet. Det var
lyst og hyggeligt, fyldt med bløde
sofa-arrangementer og den fine
altervæg så ikke ud til at have noget imod de 2 sækkestole, der lå
foran alterbordet. Prædikestolen
var omgivet af potteplanter og
rundt omkring på væggene hang
små plakater med drillende citater som: ”Gud, hvor er det uretfærdigt, at min far har givet mig
en bil, men ikke vil betale for benzinen” eller ”Gud, hvor det uretfærdigt, at mine øreringe ridser
min iPhone” – og information om
kommende arrangementer.
Selvom vinduerne var tildækkede
– for at forhindre, at de klaprer
under koncerter – og der var en

bar til venstre i skibet, var rummet indbydende og jeg var ikke i
tvivl om, at jeg var i en kirke.
U-kirken ledes dagligt af præst
Thomas Nedergaard, projektleder Malte Y. Madsen samt med 2
deltidsansatte kirketjenere og en
projektansat Ida Lykke Krøyer, og
mens Malte fortalte os om kirken
og beredvilligt svarede på vores
spørgsmål, puslede det omkring
os af stilfærdig aktivitet.
Nogle af de unge mennesker, der
skriver speciale i tårnet kom og
gik, og der var også en stille samtale i et af de andre sofa-arrangementer, mens præsten og den
projektansatte arbejdede fra det
åbne kontor, der er indrettet på
pulpituret (orgelet har de foræret
til Stephanskirken).
U-kirken har faste arrangementer som f.eks. ”Mad og musik”,
men ellers er det de unge brugere, der kommer med forslag – og
selv arrangerer, hvad enten det
er koncerter eller debatmøder –
selvfølgelig med hjælp fra teamet
i kirken – det skal bare passe ind
U-kirkens manifest, hvor det første punkt er: Tro betyder noget.
Et andet punkt i manifestet er at
kæmpe for at være en modig kir
ke, parat til at skabe en respektfuld og reflekterende dialog om li
vet, i troen på, at næstekærlighed,

”kant” og ”go’ stil” kan forvandle
mennesker.
Kirken pulserer ofte af musik, og
der er hurtigt udsolgt, når der
inviteres til f.eks. sovekoncert,
hvor man fra 8 aften til 8 morgen
opholder sig i kirken, mens 8-10
musikere skiftes til at spille musik
– og hvor der ikke må siges et ord!
Så bliver der tegnet eller læst, eller bare tænkt over de citater, der
bliver projekteret på loftet – og til
sidst bliver der sovet i soveposer
på luftmadrasser.
Arrangementet slutter med fælles morgenmad kl. 8 – og dér bliver der så til gengæld snakket.

U-kirken på Vesterbro. Der bliver
vendt rundt på formen og alt er til
debat – en engageret kirke med
bevægelse i øjenhøjde.
Der er U-kirke i Århus og det spirer i Horsens, og personligt synes
jeg det er en dejlig tanke, at der
eksisterer den slags fællesskaber,
når jeg nu inden så mange år skal
sende min første teenager til studier i København for eksempel.
Her er et sted, hvor man kan gå
hen og enten bare hænge ud eller
engagere sig i både tro og samfund.
Tina Damgaard Larsen
Kirke- og kulturmedarbejder

Der er 120 potentielle unge frivillige tilknyttet U-kirken, hvoraf de
60 er aktive.
Præst Thomas Nedergaard er
inde over alle arrangementer, og
føjer den teologiske vinkel til de
forskellige aktiviteter, når han byder velkommen fra prædikestolen – og i hverdagen har han ofte
personlige samtaler med unge
mennesker, som opsøger ham i
kirken.
Det kan godt være at Oscar Wilde
sagde, at ”ungdommen er spildt
på de unge” – men jeg skal love
for, at de får noget ud af den i
MIDDELFART KIRKEBLAD
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AKTUELT

KONCERT

Tirsdag den 2. oktober kl. 19.30
Efterårskoncert med Det Fynske Kammerkor.
Koret fejrer sit 30 års jubilæum.
I den forbindelse vil koret give
koncerter i flere kirker, bl.a. Middelfart kirke.
Programmet vil bestå af musik
af Ralph Vaughan Williams samt
musik fra Danmark, Færøerne og
det øvrige Norden.
Korets leder er Alice Granum.

Der er fri adgang til koncerten.

MORGENANDAGTER
I vinterhalvåret holder kirken hver tirsdag og torsdag kl.
8.00 til kl. ca. 8.15 en kort morgenandagt med salmer,
bøn og læsning af næste søndags evangelietekst.
Årets konfirmander er selvskrevne til andagterne, men enhver, der har lyst til at begynde dagen med et ord og en
salme, er velkomne.
Tidspunkt: fra den 23. oktober til og med den 21. marts alle
tirsdage og torsdage, dog skolernes ferier undtaget.
(NB! Der tages forbehold for at enkelte andagter kan
udgå uden varsel ved sygdom eller ferie).
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FAMILIEGUDSTJENESTE
OG FÆLLESSPISNING
Torsdag den 22. november
kl. 17.30

ALLEHELGENS
GUDSTJENESTE

4. november kl. 16.00
Med trøsten i troen og håbet på
Guds magt mindes vi vore døde
ved gudstjenesten Allehelgensdag.
Der vil være mulighed for at tænde et lys i kirken fra en halv time
før gudstjenestens begyndelse.
Ved provst Peter Lind.

MINIKONFIRMANDER
Efterårets minikonfirmander er i
gang, og vi minder bare om, at der
er en aftengudstjeneste torsdag
den 26. oktober kl. 19.
Hele forløbet slutter med en
gudstjeneste lørdag den 1. december kl. 10 – med efterfølgende saft og kaffe i sognegården.
Forældre, søskende, bedsteforældre, onkler, tanter, fætre og
kusiner er meget velkomne til
begge arrangementer.
Ved begge tjenester møder minikonfirmanderne ind før til generalprøve.
Der er ikke undervisning i efterårsferien (uge 42).

Middelfart kirke indbyder igen til
familiegudstjeneste med fællesspisning.
Konceptet er helt enkelt: Vi begynder i kirken kl. 17.30, hvor vi
har en kort familievenlig gudstjeneste, hvor det nye børnekor
medvirker, og derefter går vi i
Sognegården, hvor der vil være
mad og hygge til kl. 19.00.
Af hensyn til mængden af mad
er det nødvendigt at tilmelde sig
spisningen en uge før arrangementet – det vil sige den 15. november.
Pris per voksen er 30 kr. og børn
(under 15 år) 15 kr. Tilmelding via
hjemmesiden eller til kirke- og
kulturmedarbejder Tina Dam
gaard på kiku@middelfartkirke.
dk eller tlf. 61287607. Betaling
ved spisningen.

KONFIRMANDEVENT

Onsdag den 30. januar 2019
Vi mødes på pladsen foran kirken
kl. 16.30 (husk at tage gode sko
på).
Der er en sandwich i bussen og
vand, og på turen rundt i Odense
er der også en lille snack.
Vi er hjemme ved kirken igen kl.
ca. 21.30

AFTENGUDSTJENESTE
I VINTERMØRKET
Torsdag den 10. januar 2019
kl. 19.30

PLEJEHJEMSGUDSTJENESTER

Område Skovgade
ved Marie Krejberg
Tirsdag den 23. oktober kl. 14.00
Tirsdag den 20. november
kl. 14.00
Juleaften den 24. december
kl. 10.30
Tirsdag den 15. januar kl. 14.00
Område Fænøsund
ved Jens Backer Mogensen
Torsdag den 25. oktober kl. 14.00
Torsdag den 22. november
kl. 14.00
Jukeaften den 24. december
kl. 10.00 på Fænøsundvænget og
kl. 10.30 på Fænøsund
Torsdag den 17. januar kl. 14.00
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23.

21. søndag efter trinitatis
Tirsdag

14.
18.
20.
20.

Onsdag
25. søndag efter trinitatis
Tirsdag
Tirsdag

Lørdag

DECEMBER
1.

30.

14.

Onsdag

Fredag

11.

24. søndag efter trinitatis

25.

10.

Lørdag

Sidste søndag i kirkeåret

8.

Torsdag

20.

6.

Tirsdag

22.

5.

Mandag

Torsdag

4.

Allehelgensdag

Tirsdag

4.

Allehelgensdag

NOVEMBER

30.

21.

20. søndag efter trinitatis

Tirsdag

14.

Torsdag

28.

11.

Onsdag

22. søndag efter trinitatis

10.

Tirsdag

25.

9.

Tirsdag

Torsdag

9.

Mandag

23.

8.

12. søndag efter trinitatis

25.

7.

19. søndag efter trinitatis

Torsdag

7.

Tirsdag

Tirsdag

1.
2.

Mandag

OKTOBER

Kl. 10.00

Kl. 8.00

Kl. 10.30

Kl. 17.30

Kl. 19.00-21.00

Kl. 17.00-19.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 18.00-20.00

Kl. 15.00

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 10.00-11.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 16.00

Kl. 10.30

Kl. 19.00-21.00

Kl. 10.30

Kl. 19.00

Kl. 10.00-11.00

Kl. 17.00-19.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 19.00

Kl. 18.00-20.00

Kl. 19.00-21.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Kl. 19.30

Kl. 10.00-11.30

Afslutningsgudstjeneste for efterårets minikonfirmander.
Efter gudstjenesten er der saft og kaffe/te i Sognegården og vi
siger på gensyn.

Lillebæltskolens advendtsgudstjeneste ved Jens Backer
Mogensen

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Familiegudstjeneste ved Jens Backer Mogensen efterfulgt af
fællesspisning i Sognegården.

Litteraturkreds

Herreklub

Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Menighedsrådsmøde

Sogneeftermiddag: Safari, Roadtrip og forjættet land

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Dåbsgudstjeneste ved Marie Krejberg

– og efterfølgende torsdage: Babysalmesang

Varmestuestrik

– og efterfølgende mandage: Mandagscafé

Gudstjeneste ved Peter Lind

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Litteraturkreds

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Minikonfirmandgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Babysalmesang

Herreklub

Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Sogneaften: Alene i vildmarken

Menighedsrådsmøde

Litteraturkreds

Varmestuestrik

Mandagscafé

Gudstjeneste ved Peter Lind

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Koncert med Det Fynske Kammerkor

Mandagscafé

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

GUDSTJENESTER, KONCERTER, FOREDRAG MM.:

4.
4.
6.
9.

Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
2. søndag i advent

16.
16.
17.
18.
18.
20.
21.
21.
21.
23.
24.
24.
24.
24.
25.
26.
30.

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

30.

Onsdag

Kl. 16.30-21.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 15.00

Kl. 17.00-19.00

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.30

Kl. 19.30

Kl. 10.00-11.30

Kl. 10.30

Kl. 14.00

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 10.30

Kl. 16.00

Kl. 14.30

Kl. 13.00

Kl. 11.00

Kl. 10.30

Kl. 11.30

Kl. 10.30

Kl. 8.30

Kl. 8.30

Kl. 19.00

Kl. 17.00-19.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 16.00

Kl. 10.30

Kl. 19.00

Kl. 18.00-20.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 10.30

Kl. 10.00

Kl. 19.30

Kl. 16.30-18.00

Kl. 10.00-11.30

Kl. 10.30

Der er kirkekaffe den 7. oktober, den
4. november, den 2. december og den
6. januar efter højmessen kl. 10.30

Konfirmandevent i Odense

Gudstjeneste ved Peter Lind

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Dåbsgudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Sogneeftermiddag: Vinterens Sange

Herreklub

Varmestuestrik

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Liturgisk aftengudstjeneste ved præsterne

– og efterfølgende mandage: Mandagscafé

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup.

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Peter Lind

Gudstjeneste ved Peter Lind

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Juleafslutning for Vestre Skole ved Johanne Langkjær Fårup

Juleafslutning for Østre Skole ved Marie Krejberg

Juleafslutning for Middelfart Friskole ved Peter Lind

Juleafslutning for Skrillingeskolen ved Johanne Langkjær Fårup

Krybbespil med Vestre Skole

Juleafslutning Herreklub

Juleafslutning for Mandagscafé

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

Luciaoptog med Fænøsund Friskole og gudstjeneste ved
Jens Backer Mogensen

Menighedsrådsmøde

Mandagscafé

Gudstjeneste ved Peter Lind

Juletræerne skal tændes

Julekoncert i kirken

Juleafslutning Varmestuestrik i Sognegården

Mandagscafé

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

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

27.

3. søndag efter Helligtrekonger

15.

Tirsdag

20.

15.

Tirsdag

2. søndag efter Helligtrekonger

13.

1. søndag efter Helligtrekonger

16.

10.

Torsdag

19.

7.

Mandag

Lørdag

6.

Helligtrekongers søndag

Onsdag

1.

Mandag

JANUAR 2019

12.
13.

Onsdag

10.

3.

Mandag

Mandag

2.

1. søndag i advent

SANG I KIRKEN

BØRNEKORET
Børnekoret er for børn i 2-5. klasse. Koret øver tirsdage fra 15.3016.30 i kirkens lokaler og medvirker fremover ved bl.a. kirkens
familiegudstjenester.
Korets leder er Caspar Præste
gaard som er uddannet violinist
og musikpædagog fra konservatoriet i Odense.
Vil du være med, så kontakt dirigent Caspar Præstegaard (jazzgarn@gmail.com) for nærmere
oplysninger.
Kom bare og prøv – det er SJOVT!

KIRKENS PIGEKOR
Kirkens pigekor synger hver torsdag kl. 15.45-17.15 og ledes af organist Johanne Riis Diemer.
De synger også om søndagen til
gudstjenester og ind imellem til
koncerter både i Middelfart kirke
og Kauslunde kirke.
Opsyngningen om søndagen
samt lønadministration står NielsAnker Weldingh for.
Ønsker du yderligere oplysninger,
eller har spørgsmål til koret, så
kontakt Johanne Riis Diemer på
tlf. 22111865 eller mail johanne.
diemer@middelfartkirke.dk. Du
skal være fyldt 12 år for at synge
i Pigekoret.
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KIRKENS
VOKSENKOR
Kirkens voksenkor og kirkens pigekor synger på
skift hver anden søn- og
helligdag til højmesserne.
Voksenkoret består af 3 sopraner, 2 alter, 1 tenor og
1 bas.
Koret, der er et firstemmigt
kor, ledes af organist NielsAnker Weldingh. Foruden
at synge for på salmerne,
synger koret også lejlighedvis en motet efter prædiken.
Koret møder ind søndag
morgen i Kirkehuset ca. 3
kvarter før højmessen, hvor
der øves søndagens salmer
og evt. en motet.
I
sommerferieperioden
synger koret til alle højmesser, da pigekoret holder fri.
Koret er aflønnet og i øjeblikket fuldt besat. I tilfælde
af ledige stillinger, vil der
blive annonceret efter ny(e)
sanger(e) i Melfarposten og
på kirkens hjemmeside.

JUL I MIDDELFART KIRKE

LUCIAOPTOG MED
FÆNØSUND FRISKOLE
JULEKONCERT I KIRKEN
Tirsdag den 4. december
kl. 19.30

Tirsdag den 4. december kl. 19.30
finder den årlige julekoncert sted
i kirken.
Det er igen i år Kor Kalliope, Caramba, Xtetten, Choir Please og
kirkens pigekor, der står for indsyngning af julen. Desuden medvirker en af kirkens sognepræster
samt organist Niels-Anker Weldingh.
Der er fri entré og alt, hvad der
bliver lagt i kirkens bøsser, vil gå
til juleuddeling i sognet.

Torsdag den 13. december
kl. 19.00

Elever fra Fænøsund Friskole og
sognepræst Jens Backer Mogensen holder gudstjeneste med Luciaoptog

NYTÅR
Vi ønsker hinanden
Godt Nytår ved en
gudstjeneste
tirsdag den
1. januar kl. 14
ved Johanne
Langkjær Fårup.
Alle er
velkomne.

KRYBBESPIL I KIRKEN
Tirsdag den 18. december
kl. 19.00

Elever og lærere fra Vestre Skole
opfører en julemusical af Benedicte Riis efter idé af Johannes
Møllehave. Musicalen fortæller
om Jesu fødsel med musik og
sang og farvestrålende kostumer.

JULETRÆERNE I KIRKEN
TÆNDES
Torsdag den 6. december
kl. 10.00

Igen i år har vi brug for byens
yngste borgere til at hjælpe med
at tænde juletræerne i kirken.
Det sker ved en kort gudstjeneste, hvor alle børn i dagplejen, i
vuggestuerne, i børnehaverne og
alle dem, der bliver passet hjemme, er inviteret. Vi synger et par
kendte julesalmer, og sognepræsterne Marie Krejberg og Jens
Backer Mogensen vil fortælle om
Jesus, der blev født i Betlehem.

JULEAFTENSBØRNEGUDSTJENESTE

Mandag den 24. december
kl. 11.00

Børn er naturligvis velkomne ved
alle julens gudstjenester, men
denne gudstjeneste vil i særlig
grad være på børnenes præmisser. Hvis dagen føles lang, så kom
til gudstjeneste kl. 11.
Øvrige gudstjenester juleaften er
kl. 13, kl. 14.30 og kl. 16.
MIDDELFART KIRKEBLAD
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FASTE AKTIVITETER

VARMESTUESTRIK!

HERREKLUB

Læreren: ”Ved I, at der skal 3 får
til at strikke en sweater?”
Hans: ”Jeg vidste slet ikke, at får
kan strikke!”

Herreklubben mødes den 3. tirsdag i hver måned (undtagen juli
og august), men næste gang er
tirsdag den 23. oktober på grund
af efterårsferien.
Tilmelding er altid senest fredagen før, næste gang fredag den
19. oktober, til kontaktpersonen
for klubben: Jørgen Madsen tlf.
88173468 eller mail JG.Madsen@
stofanet.dk
I november er det tirsdag den 20.
(se hjemmesiden for evt. foredrag) og årets sidste Herreklub er
tirsdag den 18. december, hvor
der spises julelækkerier.
Efter nytår mødes klubben igen
den 15. januar.

Nej, det kan får jo heller ikke, men
det kan de flittige damer, som
deltager i varmestuestrik i Sognegården!
Vi strikker som sædvanlig tirsdag
i ulige uger kl. 16.30-18.00, og
sidste gang før jul er 4. december, hvor vi giver os tid til lidt julehygge.
Første gang i det nye år er 15. januar.
Bit Jensen

MANDAGSCAFÉ
I Mandagscaféen mødes vi hver
mandag kl. 10.00-11.30. Formiddagen byder på sang, kaffe/te
med brød til 10 kr., god og hyggelig snak samt en lille historie eller
anden underholdning.
Deltagere, som er dårligt gående,
kan bestille gratis kørsel til caféen. Ring til kirkekontoret inden
fredag kl. 12 på tlf. 64413336 og
bestil taxa.
Der er efterårsferie i mandagscaféen den 15. oktober
(uge 42) og juleafslutning
mandag den 17. december. Vi
mødes igen efter nytår mandag den 7. januar 2019.
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SOGNEEFTERMIDDAGE
Onsdag den 14. november kl. 15.
Safari, roadtrip og
forjættet land.
En rejse i Afrika er en anderledes
oplevelse. Storslået natur, rigt
dyreliv, børn overalt, smil, møde
med mennesker, menneskelig
hjertelighed, godhed og varme,
men også fattigdom, korruption
og overfald.
Jens Backer Mogensen viser billeder og fortæller historier fra en
sommer i Tanzania.
Gratis adgang. Kaffe og brød 10 kr.

Onsdag den 16. januar kl. 15.
Vinterens sange
Vi skal synge de bedste vintersange, udvalgt og præsenteret af
sognepræsterne og organisten.

Gratis adgang. Kaffe og brød 10 kr.

SOGNEAFTEN
Alene i vildmarken
Torsdag den 11. oktober.
Vi begynder i kirken kl. 19.00.
Alene i vildmarken – den følelse
kan vi vel alle have en gang imellem, men Astrid Hadberg har
rent fysisk været der og hun vil
fortælle om sine fantastiske oplevelser: Om at have Gud med og
have tid med ham, om forskellen
på at være alene og ensom, om
vild natur og smukke solopgange,
om vinderinstinkt og forventninger, om glæde, taknemmelighed,
frihed og meget mere.

Gratis adgang. Ost og vin 15 kr.
Alle er velkomne.

BABYSALMESANG
Torsdage kl. 10-11

Fra 25. oktober til 29. november (begge dage incl.)
Vi mødes i kirken kl. 10 til sang,
dans og godnatsang under stjernerne – og slutter hver gang med
kaffe i Kirkehuset. Alle babyer og
deres voksne er velkomne. Husk
en lille dyne til baby.
Det er gratis at gå til babysalmesang.

LITTERATURKREDS
EFTERÅR 2018
Vi er nu godt i gang med efterårets bøger i litteraturkredsen.
Næste læseaften, 9. oktober, skal
vi snakke om klassikeren ”Dræb
ikke en sangfugl” af forfatteren
Harper Lee. Bogens handling udspiller sig i Alabama i 1930’erne
og fortæller om, hvor svært det er
for en sort at blive behandlet retfærdigt i de hvides samfund – vel
at mærke skrevet ud fra et barns
oplevelser og synspunkter.
Sæsonens sidste bog er Anthony
Doerrs ”Alt det lys, vi ikke ser”. Temaer omkring 2. verdenskrig er
velbeskrevet gennem tiden, men
denne bog beretter om børn på
hver side af krigen – børn, der
ikke har noget valg i livet. Vi skal
snakke om bogen 30. oktober.
Som afslutning på sæsonen skal
vi 20. november se en film, som

på en eller anden måde relaterer
til nogle af de temaer, vi har berørt på vores læseaftener.
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 udleveres, når vi mødes,
eller kan efterfølgende afhentes i
Sognegården.
Titlerne for 2019 er endnu ikke
fastlagt, men første litteraturkredsmøde er tirsdag den 5. februar 2019.
Bit Jensen

MIDDELFART PROVSTIS
KIRKEHØJSKOLE 2018-19
Hovedoverskriften på kirkehøjskolens sæson 2018-19 er ”TRO
– Skam, helbredelse og tre koner!”
Den lidt kryptiske overskrift dækker over følgende arrangementer:
6. oktober 2018 fortæller Peter
Madsen om sit forfatterskab med
hovedvægt på sin seneste bog
”Vingeslag”. Bogen fortæller i ord
og billeder om pinsen. Arrangementet foregår i Balslev Forsamlingshus.
10. november 2018 holder
Bjørn Rabjerg fra Aarhus Universitet foredrag i Asperup Sognegård om K.E. Løgstrup – titlen er
”Menneskets ondskab og livets
godhed”.

19. januar 2019 går turen til
Gamborg Forsamlingshus, hvor
Christian Hjortkjær fra Silkeborg
Højskole under titlen ”Tro og
skam” vil prøve at definere disse
begreber.
23. februar er ”Tro og helbredelse” titlen på professor Niels
Christian Hvidts foredrag om,
hvordan man kan finde en mening med livet, når tilværelsen
udfordrer os. Stedet er Middelfart Sognegård.
23. marts er der teaterforestilling i Husby Kirke. Forestillingen
hedder ”Grundtvig og kvinderne”
(det er her, de tre koner kommer
ind i billedet), og det er fortællere
og musikere med rødder i Vestjyllands Højskole, der performer.
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

FDF

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

MIDDELFART KIRKEBLAD
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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
Sognegården, Algade 7, tlf. 64 41 33 36
E-mail: arus@km.dk. Åbent hverdage kl. 9-13
Organist Niels-Anker Weldingh
Tlf. 64 41 39 30 eller 64 41 33 36, e-mail nav@middelfartkirke.dk
Fridag mandag
Organistassistent Johanne Diemer
Tlf. 22 11 18 65, e-mail johanne.diemer@middelfartkirke.dk
Børnekorsleder Caspar Præstegaard
E-mail: jazzgarn@gmail.com
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 Allé 7, tlf. 64 41 09 26
Åbent mandag-fredag kl. 10-12
Menighedsrådsformand Bit Jensen
Tlf. 28 73 12 38, e-mail formand@middelfartkirke.dk
Hjemmeside: www.middelfartkirke.dk
Forsidebillede: U-kirken på Vestrebro
Foto side 11: United Productions ApS
Redaktion: Anne Rud Svenning og Tina Damgaard
Design og foto af kirken: Maros
Layout og tryk: STEP, tlf. 70 10 12 13

HVOR, HVEM OG HVORNÅR?
Kontakt kirkekontoret, hvis I ønsker barnedåb eller vielse.
Ved begravelse eller bisættelse kontaktes normalt en
bedemand, som vil sørge for kontakten til kirken.
Pyntning af kirken aftales med kirketjenerne.
Henvendelse vedrørende gravsteder rettes til kirkegårdskontoret.

S

ADRESSER

Sognepræst Marie Krejberg
Tlf. 64 41 03 41, e-mail mk@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag
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EM ÆRK

Tryksag
5041 0072

E

T

Sognepræst Jens Backer Mogensen (kbf)
Tlf. 64 41 53 22, e-mail jbmo@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag

