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”Det er djævelen i os,
at ingen har nok”
(Martin Luther, WA 3662)

”I præstationssamfundet kan alt potentielt lade sig gøre. Derfor
er du den eneste grænse for, hvor godt dit liv kommer til at være.
Hvem vil ikke gerne være herre over sit eget liv? Hvem vil ikke gerne være fleksibel, robust og realisere sig selv? Det er jo så fint pakket ind, så vi accepterer, at vi er nødt til at udvikle os selv k onstant.
Men det bliver til en barbarisk tvang, som konstant presser os”.
(Anders Pedersen, lektor i sociologi v. Aalborg Universitet, Politiken,
september 2016)
Det med at forsøge forgæves at leve
op til høje selvudviklings-idealer, at
hige efter at blive den bedste version
af sig selv – det er der faktisk slet ikke
noget nyt i: Det havde den tyske munk
Martin Luther, ham som startede den
reformation af kirken, som vi i år
fejrer 500-året for, også blik for. Han
var munk, lærd og sprogkyndig og
havde læst Biblen forfra og bagfra, en
slags datidens 12-talsdreng var han
vel og havde derfor al mulig grund
til at føle sig på den sikre side i livet,
være glad og tilfreds med sig selv.
Men det fortvivlende er, at det gør han
ikke! Luther oplevede, at lige meget
hvor meget han stræbte efter at blive
klogere på Gud, jo mere han forsøgte
ved egen kraft at gøre sig selv fortjent
til Guds kærlighed, jo mere mislykket
følte han sig.
Da sker der så det helt afgørende, med
Luthers berømte tårnoplevelse, hvor
han kæmper for at finde en nådig
Gud, at han pludselig indser at kun
ved at slippe sig selv og sit selvoptagede selvrealiseringsprojekt om at være
perfekt, kan han slippe sin livsangst.
Han indser, at hans endeløse stræben
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efter at beherske og kontrollere livet
gjorde ham selvoptaget, bange og
livs-uduelig. Og her er det så han
indser, at tro ikke handler om, hvad
man selv kan gøre, men at tro er at
tro på, at Jesus en gang for alle har
fritaget mennesket for at frelse sig selv
eller sagt på moderne dansk: At turde
tro på, at man uanset om man bliver
en succes med det ene eller andet, så
vil Gud godt kendes ved os. Og at det
herefter gælder om at leve sit liv for
og med andre i lyset af den glæde,
der udspringer heraf. ”Synd tappert”,
kaldte Luther det.
Når man fejrer et jubilæum – og
endda et 500 års et af slagsen – så
kunne man fristes til at tro, at det
handlede om at mindes noget, der
skete engang for 500 år siden. Ligesom
vi ”markerer” 100 året for overdragelsen af de vestindiske øer eller andre
mærkedage, som om reformationen
er noget historisk fortidigt noget. Intet
kunne være mere forkert. Kristendom
er - lige nu! Kristendom er hvordan
vi ser på hinanden, hvem vi ser, når vi
ser os selv i spejlet og hvordan vi ser
på samfundet – lige nu.

”Det er Djævelen i os, at ingen kan
nok”
Den mekanisme som Luther opdagede
og pegede på er jo, at jo mere man
forsøger at opfylde et ideal, jo mere
rammes man af dårlig samvittighed.
Jo mere jeg forsøger at frelse mig
selv, jo mere bevidst bliver jeg om, at
jeg ikke har gjort nok. Det er lige så
aktuelt i dag: Hvis vi har fået lavet os
en præstationskultur, hvor det eneste
saliggørende er, hvad du kan bidrage
med til bruttonationalproduktet og vi
har så travlt med at optimere, udvikle,
hele tiden skrue og vride al saft og
kraft ud af os med stress, angst og
depressioner til følge. Hvis vi bilder
os selv ind at den utilstrækkelighedsfølelse vi dernæst slæber rundt på er
vores egen skyld –ja, så har vi som
samfund i mindst lige så høj grad som
dengang brug for at høre Luthers ord
til os: Drop forsøget på at frelse dig
selv! Uanset hvad du finder på, roder
dig ud i, lykkes eller ikke lykkes med,
så vil Gud gerne kendes ved dig. Synd
tappert!
Glædeligt Luth-år.
Johanne Langkjær Fårup
Sognepræst

Spillemandsmesse
Torsdag 28. september kl. 19.30
i Middelfart kirke

Medvirkende: Jysk på Næsen, Carambakoret, Johanne
Langkjær Fårup og Jens Backer Mogensen.
Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk
folkemusik. Teksten er skrevet af Holger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan Bjerre Damgård og Michael
Sommer, med udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik.
Arrangeres i samarbejde med GUF/Strib vinterfestival

Alle helgensgudstjeneste
Søndag 5. november kl. 16.00

Med trøsten i troen og håbet på Guds magt mindes vi vore døde ved
gudstjenesten Alle helgensdag.
Navnene på dem, der er bisat og begravet fra Middelfart kirke siden
Alle helgen sidste år læses op, og der vil være mulighed for at tænde
et lys i kirken fra en halv time før gudstjenestens begyndelse.
Sognepræst Johanne Langkjær Fårup prædiker, og øvrige af kirkens
præster medvirker ved gudstjenesten.

Morgenandagter i vinterhalvåret
Hver tirsdag og torsdag kl 8.00 til kl. ca. 8.15 er der i kirken en kort morgenandagt med salmer, fadervor 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 uge 43 (d. 24. oktober) til og med uge 11 (torsdag d. 15.
marts) alle tirsdag og torsdage, skolernes ferier undtaget.
Vi er dog nødt til at tage det forbehold at enkelte andagter kan udgå uden
varsel v. f.eks. sygdom.
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Middelfart Kirke

à Kirkebil kan
bestilles til alle
guds
tjenester i Mid
delfart Kirke. Ri
ng venligst
til kirkekontore
t senest fredag
kl. 13.00

Gudstjenester, koncerter, foredrag m.m.:
Alt med blåt foregår i kirken.

September
12. Søndag
efter trinitatis
12. Søndag
efter trinitatis
Mandag
Fredag & Lørdag
13. Søndag
efter trinitatis
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
14. Søndag
efter trinitatis
15. Søndag
efter trinitatis
15. Søndag
efter trinitatis

3.

Kl. 09.00

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

3.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Kl. 10.00-11.30

-og efterfølgende mandage – Mandagscafe i Sognegården
Kirkens Døgn – se omtale

10.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

12.
13.
16.

Kl. 16.30-18.00
Kl. 18.00
Kl. 10.00

Varmestuestrik i Sognegården
Menighedsrådsmøde
Dåbsgudstjeneste ved Marie Krejberg

17.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

24.

Kl. 09.00

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

24.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

Tirsdag

26.

Kl. 16.30-18.00

Varmestuestrik i Sognegården

Torsdag

28.

Kl. 19.00

Spillemandsmesse - se omtale

1.

Kl. 10.30

Høstgudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

2.

Kl. 10.00-11.30

8.

Kl. 10.30

Oktober
16. Søndag
efter trinitatis
Mandag
17. Søndag
efter trinitatis
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag Æblefestival
18. Søndag
efter trinitatis
19. Søndag
efter trinitatis
Mandag
Tirsdag
Torsdag
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4.
8. og 9.

9.
10.
11.
14.

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

Mandagscafe i Sognegården
Gudstjeneste ved sognepræst emeritus
Jørgen Juul Petersen.
Mandagscafé i Sognegården
Varmestuestrik i Sognegården
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste ved Marie Krejberg

15.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Marie Krejberg

22.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

23.
24.
26.

Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 10.00-11.00

Mandagscafe i Sognegården
Varmestuestrik i Sognegården
Babysalmesang i kirken efterfulgt af kaffe i kirkehuset

Torsdag
20. Søndag
efter trinitatis

26.

Kl. 19.00

Minikonfirmandgudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

29.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind m.fl. Reformationsjubilæum

Onsdag

1.

Kl. 15.00

Torsdag

2.

Kl. 10.00-11.00

Alle Helgens dag
Alle helgens dag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
22. Søndag
efter trinitatis
Lørdag
23. Søndag
efter trinitatis
Torsdag
Torsdag
Sidste søndag
i kirkeåret

5.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

Kl. 10.30
Kl. 16.00
Kl. 10.00-11.30
Kl. 16.30-18.00
Kl. 18.00
Kl. 19.00
Kl. 19.30

SogneEftermiddag Aftensange i Sognegården
og efterfølgende torsdage - Babysalmesang i kirken e fterfulgt
af kaffe i kirkehuset
Gudstjeneste ved Marie Krejberg
Alle Helgensgudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup m.fl.
og efterfølgende mandage - Mandagscafé i Sognegården
Varmestuestrik i Sognegården
Menighedsrådsmøde
Aftenandagt i kirken
Sogneaften Hongkong

12.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Jens Backer Mogensen

18.

Kl. 19.00

Dåbsgudstjeneste ved Peter Lind

19.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

23.
23.

Kl.16.30-19.00
Kl. 17.45

Cafekirke i Sognegården – Tema advent
Cafékirkegudstjeneste ved Johanne Langkjær Fårup

26.

Kl. 10.30

Gudstjeneste ved Peter Lind

Lørdag

2.

Kl. 10.00ca. 11.30

Tirsdag

5.

Kl 19.30

November

December
Afslutningsgudstjeneste for Minikonfirmander.
Efter gudstjenesten er der saft og kaffe/te i Sognegården og vi
siger på gensyn.
Julekoncert i kirken

Der er kirkekaffe den 3. september efter Højmessen kl. 10.30 og den 1. oktober er menighedsrådet
vært for et let traktement i Sognegården efter Høstgudstjenesten kl. 10.30. Der er kirkekaffe igen den
29. oktober og den 5. november efter Højmessen kl. 10.30

Plejehjemsgudstjenester
Område Skovgade

Område Fænøsund

Ved Marie Krejberg
Tirsdag den 19. september kl. 14.00
Tirsdag den 24. oktober
kl. 14.00
Tirsdag den 28. november kl. 14.00

Ved Jens Backer Mogensen
Torsdag den 21. september kl. 14.00
Torsdag den 19. oktober
kl. 14.00
Torsdag den 16. november kl. 14.00
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Det sker…!
Varmestuestrik!
Efterårssæsonen er nu i fuld gang, og
snart indløber de første bestillinger på
varme vinterforsyninger. Vi mødes og
strikker hver anden tirsdag kl. 16.3018.00 i ulige uger, og alle er velkomne
til at komme og være med.
De færdige produkter – huer, vanter,
sokker, halstørklæder m.m. – afleveres
på væresteder, krisecentre og herberger
i Region Syddanmark efter ansøgning
fra de pågældende steder.
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 16. oktober (uge 42).

Reformationsjubilæum
Kirkens døgn
Provstiets reformationsjubilæumsudvalg er ansvarligt for planlægningen
af Kirkens Døgn, hvor en syngende
salmehær skal drage rundt i en række
af provstiets kirker.

Fredag den 8. september
Kl. 19. Gudstjenestesekvens i
Husby Kirke.
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Kl. 20. Gudstjenestesekvens i
Balslev Kirke
Kl. 21. Gudstjenestesekvens i
Harndrup Kirke
Kl. 22. Gudstjenestesekvens i
Brenderup Kirke
Kl. 23. Gudstjenestesekvens i
Nørre Aaby Kirke
Lørdag den 9. september.
Kl. 12. Gudstjenestesekvens i
Gelsted Kirke
Kl. 13. Gudstjenestesekvens i
Kauslunde Kirke
Kl. 14. Gudstjenestesekvens i
Vejlby Kirke
Kl. 15.30 forenes salmehær og salme
stompers på Nytorv foran det nye
Rådhus til kort generalprøve.
Kl. 16 starter den syngende og spillende skare bevægelsen mod Middelfart
Kirke.
Skaren ledes af organister fra provstiet
samt blæsere og janitsharer fra Slesvigske Musikkorps.
Kl. 16.30 er hæren og forhåbentligt
mange andre mødt frem på kirkepladsen.
Her uddeles sangark, og alle frem
mødte synger under ledelse af blæserne 2 Luthersalmer.
Herefter er der fællesspisning.

500 års jubilæumsgudstjeneste
Som de fleste nok efterhånden er klar
over, fejres det i år, at det er 500 år siden, at Martin Luther med opslaget af
de 95 teser på kirkedøren i Wittenberg,
gav startskuddet for reformationen.
Det gjorde han d. 31. oktober 1517, og
selve 500 årsdagen for denne skelsættende begivenhed fejres i Fyens Stift
med festgudstjeneste i Odense Dom
kirke tirsdag d. 31. oktober kl. 19.00.

Vi fejrer også begivenheden ved gudstjenesten om søndagen d. 29. oktober
kl. 10.30, hvor en række af de 500 år
gamle lutherske pointer, som i dag
er naturlige og velkendte elementer
i vores kirke og gudstjeneste vil blive
særligt markeret.
Præsterne.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe
med reformationssmåkager.

SogneEftermiddag

Onsdag 1. november kl. 15.
Aftenens sange

Vi synger sammen og hører oplæg af
præsterne og organisten.
Gratis adgang.
Kaffe og brød 10,- kr.

Cafékirke efterår 2017
Der er cafékirke torsdag den 23. november. Vi samles til snak, kreativitet,
andagt og spisning. Dagens tema er
advent.
Alle er velkomne i Cafékirken! Her er
der plads til at rode, til at hygge, til at
være!
Programmet er 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.

Babysalmesang
Torsdag kl. 10-11
Fra 26. oktober til
30. 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.

Med Luther i Østen
To sogneaftener om kristendom i
Hong Kong anno 2017 v. provstiets
præster.
Onsdag d. 8. november
kl. 19.00 i Ejby Sognegård
og Torsdag d. 9. november
kl. 19.30 i Middelfart Sognegård – der er andagt i Middelfart kirke kl. 19.

I oktober 2017 drager Middelfarts
provstis præster på studietur til
Hong Kong. Målet er at blive klogere
på, hvordan kristendommen og de
lutherske kirker lever og vokser på
den anden side af jordkloden netop
nu, samt at undersøge hvilke former
kirken og kristendommen antager i
mødet med østlig/kinesisk religion og
på multikulturelle vilkår. Sogneaftenerne vil byde på fortællinger og
erfaringer fra studieturen krydret med
billeder undervejs.
Gratis adgang.
Alle er velkomne.
NB. Det er det samme program, der
afholdes begge aftener.

Litteraturkreds
efterår 2017
De bøger, jeg har valgt til efterårs
sæsonen er:
19. september: Anne Cathrine
Riebnitzskys ’Orkansæsonen og
stilheden’, som er en fortælling om
så store emner som tro, tilgivelse og
sorg – og om, hvordan vi påvirker
hinandens skæbne.
10. oktober: Kim Leines uforglemmelige, prisvindende roman,
’Profeterne i Evighedsfjorden’, der i
veloplagt fortælleform handler om de
danske forsøg på at kristne og undertvinge grønlænderne i sidste halvdel af
1700-tallet.
31. oktober: ’To sekunder i Byron
Hemmings liv’ af Rachel Joyce, en
roman om tid og skæbner – og om en
drengs skrøbelige sind.
14.november er vores filmaften. Jeg
vil prøve at finde en film, som rammer
nogle af temaerne i sæsonens bøger –
eller noget helt andet.
Den første bog kan hentes på
kordegnekontoret i Sognegården fra
29. august kl. 9-13 – eller efter aftale
med undertegnede. De øvrige bøger
udleveres, når vi mødes, eller kan
afhentes i Sognegården 3 uger før
arrangementet.
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.
Bit Jensen

Middelfart Provstis
Kirkehøjskole 2017-18
Kirkehøjskolens overordnede tema i
sæsonen 2017-18 er ”Hvad udfordrer
troen?”. I løbet af sæsonens 5 arrangementer vil vi prøve at belyse hvilke
forhold, der kan påvirke vores tro – og
få os til at tvivle.
Det første arrangement er lørdag
28. oktober kl. 9-12 i Harndrup

Forsamlingshus, hvor forhenværende
biskop Kjeld Holm vil prøve at beskrive
de udfordringer til troen, som ikke
mindst blev toneangivende i det 20.
århundrede.
Lørdag 18. november kl. 9-12
i Sognegården her i Middelfart vil
Andreas Kamm, snart forhenværende
generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, sætte fokus på den aktuelle
flygtninge- og migrationskrise, og Jens
Bacher Mogensen vil følge op på dette
med den lokale vinkel på flygtningesituationen.
De tre øvrige højskoledage foregår
i 2018 og vil blive omtalt i næste
kirkeblad.
I øvrigt henvises til hjemmesiden
www.kirkehojskole.dk eller til vores
folder, som ligger i provstiets kirker og
sognegårde.
Bit Jensen

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

FDF
Numling: 4 år og 5 år/børnehave
torsdag kl. 16.45-17.45
Pusling: 0.klasse
torsdag kl. 16.45-17.45
Tumling: 1. og 2. klasse
torsdag kl. 18.00-19.15
Pilt: 3. og 4. klasse
onsdag kl. 18.00-19.30
Væbner: 5. og 6. klasse
onsdag kl. 18.00–19.30.
Seniorvæbner: 7 og 8. klasse
onsdag kl. 18.00–19.30
Kontakt kredsleder Gitte Jensen på
e-mail kredsleder@fdfmiddelfart.dk
eller se www.fdfmiddelfart.dk
Middelfart Kirkeblad |
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Adresser

Sognepræst Jens Backer Mogensen (kbf)
Tlf 6441 5322, mail: jbmo@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag
Sognepræst Marie Krejberg
Tlf. 6441 0341, mail: mk@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag
Sognepræst Johanne Langkjær Fårup
Tlf. 6341 4333, mail: jmf@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag
Provst Peter Lind
Tlf. 6441 0206, mail: pli@km.dk
Træffes efter aftale. Fridag mandag
Hospitalspræst Inger Marie Bojesen
Tlf. 2172 0137.Træffes efter aftale.
Kirkekontoret, Anne Rud Svenning
Sognegården Algade 7, Tlf. 6441 3336
Mail: arus@km.dk. Åbent hverdage 9-13.
Kirkegårdskontoret, Leif Harder Sørensen
Vesterløkke Allé 7, Tlf. 6441 0926
Åbent mandag- fredag 10-12.

Hvor, hvem
og hvornår?
På kirkekontoret kan man få hjælp
til barnedåb, vielse og begravelse.
Derefter kontaktes den pågældende
præst med henblik på samtale.
Vedr. gravsted rettes henvendelse til
kirkegårdskontoret.

Organist Niels-Anker Weldingh
Tlf. 6441 3930 eller 6441 3336, mail: naw@middelfartkirke.dk
Fridag mandag.

Fødsel og navngivelse indberetter man
selv direkte digitalt på www.borger.dk

Organistassistent Johanne Diemer
Tlf. 2211 1865, mail: johannediemer@yahoo.dk

Pyntning af kirken aftales med
kirketjenerne.

Kirketjener Kenneth Hakala
Tlf. 6440 285 eller 6441 3336
Fridag mandag
Kirketjener Henriette Dyre Christensen
Tlf. 6441 3336
Fridag fredag
Menighedsrådsformand Bit Jensen
Tlf. 2873 1238, mail: formand@middelfartkirke.dk
Kirke- og kulturmedarbejder Tina Damgaard
Tlf. 6128 7607, mail: kiku@middelfartkirke.dk
Hjemmesideadresse: www.middelfartkirke.dk
Forsidebillede:
Skånsom udgravning til klimaby. Foto: Hans Rasmussen
Redaktion: Johanne Langkjær Fårup og Tina Damgaard
Produktion: STEP, tlf. 7010 1213

Husk
Julekoncert
Tirsdag 5. december
kl. 19.30.
Der er fri adgang,
men frivillige
bidrag i kirkens
bøsser vil gå til
juleuddelingen
i sognet.

