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Nyt fra kirkekontoret

Nyt fra organisten
OPTAGELSESPRØVE TIL MUNKEBO
KIRKES PIGEKOR
Torsdag d. 20. august kl. 15.30 – 16.30 i
konfirmandstuen, Fjordvej 66, 5330
Munkebo.
Piger til koret optages fra 4. klasse/10 år.

Munkebo Kirke har fået ny medarbejder,
og vi byder velkommen til kirketjener
Agnieszka Keder-Kristensen.

Nærmere informationer/oplysninger vedr.
Pigekoret kan ske til kirkens organist René
K. Blomberg på telefon
26 82 15 92 - 66 15 36 14 eller mail:
organist.blomberg@mail.dk

Bemærk!
Kirkekontoret har fået ændrede
kontortider:

Korprøve hver torsdag kl. 15.30 – 16.30 i
konfirmandstuen.
1. gang er torsdag d. 27. august

Onsdag: 9.30 – 13.00
Fredag: 9.30 – 13.00

Nyt fra kirke- og kulturmedarbejderen/kirkesangeren
Minikonfirmander
– et sommerferie tilbud for 9 – 12 årige
Tirsdag – fredag den 7. – 10. juli kl. 9 – 13
Afslutning søndag den 12. juli kl. 10.00,
hvor vi holder Familiegudstjeneste
Vi går på opdagelse i kirken og på
kirkegården
Vi snakker om, hvad dåben er
Vi hører bibelhistorie
Vi synger salmer og sange.
Vi snakker om, hvorfor vi fejrer jul, påske
og pinse
Vi har leg, løb og konkurrencer ude og
inde (Husk praktisk tøj efter vejret)
Vi har tid til spisning og hygge i
konfirmandstuen (Husk madpakke)
Man behøver ikke at være døbt for at
deltage.
Tilmelding hos Kirke- og Kulturmedarbejder
Helle V. Skov.
Senest torsdag den 18. juni
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Babysalmesang
Onsdag den 12. august – 28. oktober kl.
9.30 – 10.15 i kirken efterfulgt af kaffe/te i
konfirmandstuen til kl. 11.30.
Tilmelding hos Kirke- og Kulturmedarbejder
Helle V. Skov.
Senest torsdag den 6. august

Sorggruppe
Hver anden torsdag kl. 16.00 – 17.30 i
konfirmandstuen. Tilmelding hos Kirke- og
Kulturmedarbejder Helle V. Skov

Genbrug der gavner

Stafet for livet - vil du være med på
holdet?
Igen i år er der Stafet for livet ved
Kulturhuset i Munkebo, hvor vi går sammen
mod kræft. Du kan deltage på kirkens hold og du er selvfølgelig velkommen til at
invitere familie og venner med.

Hvordan??
- Skal jeg kunne gå langt? Nej. Hvis du kan
klare én runde (333 meter) er det også fint.
Og hvis du er i kørestol, kan du blive
skubbet. Vi sørger for, at der er en, der kan
skubbe.
- Kan jeg holde pause? Ja, du kan holde
pause og få en snak i Kirkens telt.
- Skal jeg kende nogen på forhånd? Nej.
Men du kan helt sikkert komme til at lære
nogen at kende.
- Hvornår kan jeg gå? Du kan gå, når det
passer dig og så lang eller kort tid, du vil
eller kan. Pointen er dog, at der er nogen på
holdet, som går hele tiden, så hvis du kan
fortælle vores holdkaptajn, hvornår du
forventer at gå, vil det være fint for
planlægningens skyld. Det er dog ikke et
krav.

Hvad gør jeg?
Gå ind på http://www.stafetforlivet.dk/ og
find ”Kirkerne i provstiet”.
Alle holddeltagere betaler for at deltage i
stafetten, prisen er 100 kr. for voksne og 50
kr. for børn og unge under 18 år.
Stina Normann Hansen som er medlem af
menighedsrådet i Munkebo, er vores
holdkaptajn. Hvis du har spørgsmål, kan du
henvende dig til hende på tlf: 29611184
eller mail stina.normann@icloud.com

Vi glæder os rigtig meget til at gå
sammen med dig!

Genbrug der gavner og glæder
I det seneste halve år har det sydet med
aktivitet i den gamle Brugs/Fakta på
Nørregade 18 i Munkebo.
Den tidligere dagligvarebutik er nu blevet
genbrugt til et genbrugscenter, hvor brugte
ting får nyt liv og kommer til gavn hos nye
mennesker.
Det gavner miljøet og giver os en lidt bedre
samvittighed, når vi ikke skal smide ting ud,
når vi anskaffer nyt, men kan forære det til
genbrug.
Genbrugscenteret er blevet vel modtaget i
lokal området. Mange mennesker lægger
dagligt vejen forbi, for at se, om de kan gøre
et genbrugs-kup eller fordi de gerne vil
møde andre mennesker. I butikken er der
altid kaffe på kanden og mennesker at tale
med.
Genbrugscenteret drives af ca 60 frivillige
medarbejdere, der klarer alle opgaver fra
afhentning/modtagelse, sortering,
prismærkning, salg og eventuelt
udbringning.
De frivillige medarbejdere oplever et godt og
meningsfyldt samarbejde. Der er altid nok at
gøre, og der er tid til snak og latter.
Det er Kirkens Korshær i Odense, der står
bag genbrugscenteret, hvor der er en stor
møbelafdeling og afdelinger med ting &
sager, tøj, bøger og elektronik.
Kirkens Korshær er en frivillig forening
indenfor folkekirken, som har til formål at
hjælpe mennesker i nød i Danmark.
Overskuddet fra genbrug bruges bl.a. til at
drive varmestuer for hjemløse, misbrugere
og ensomme mennesker, som har brug for
omsorg, nærhed og varme.
I Kirkens Korshær i Odense kommer der
også en del brugere fra Munkebo og omegn.
Brugere som søger til Odense, hvor man lidt
nemmere kan skjule sig i mængden, når
livet ikke altid går, som man drømmer om.
Overskuddet fra genbrug gør det muligt at
tilbyde steder at være, billig/gratis mad,
bad, tøj, samvær og fælleskab. Det hjælper
og glæder.
Du kan læse mere på www.kkodense.dk og
du kan følge os på Facebook.com/
kkmunkebo
Kaj Skjølstrup – leder i Kirkens Korshær
Odense
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Konfirmationer i Munkebo Kirke 2015

Konfirmation den 11. april kl. 14.00
Fra venstre:
Flóra Dagný Holm
Simone Ahrentsen Swain
Julie Størup Nielsen
Sara Mozart Hansen
Oksana Sabina Nissen
Sofie Faldt Timmermann
Josefine Strunge Johnsen

Konfirmation den 12. april kl. 10.00
Fra venstre:
Caroline Amstrup Pedersen
Monica Bull Roholdt Klassen
Julie Watson Hansen
Sarah Amstrup Pedersen
Sofie Watson Hansen
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Silas Bodebjerg
Emil Suarez Jørgensen
Espen Lund Lamberg
Nicklas Holst Hansen
Marc Nordbo Pliniussen
Jonas Hvid Nordbo
Oliver Alexander Hansen

Nicolai Ryhl Algren
Mads Dennis Lindholm Larsen
Emil Poulsen
Kasper Bjarne Nielsen
Patrick Bjarne Nielsen
Mads Bau Jacobsen
Mads Victor Bjørk Rasmussen

Konfirmationer i Munkebo Kirke 2015

Konfirmation den 25. april kl. 14.00
Fra venstre:
Malene Skamris Kristensen
Melissa Hansen
Maja Møller Thygesen
Stephanie Hansen
Freja Arnsfeldt Larsen
Julia Haubro Jeppesen
Sophie Hess

Mikkel Almind Steenholdt Petersen
David Szelmeczi
Kristian Daller
Tobias Hansborg-Sørensen
Frederik Algren Dyrendal Rosenlund

Konfirmation den 26 april kl. 10.00
Fra venstre:
Sara Margrethe Pedersen
Mette Gjervig Pedersen
Ida-Marie Lorentsen
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GUDSTJENESTELISTE

Munkebo Kirke
Juni
Søndag den 7. juni kl. 11.30
1. søndag i Trinitatis
Niels Overgaard

Søndag den 2. august kl. 11.30
9. søndag i Trinitatis
Niels Overgaard

Søndag den 14. juni kl. 11.30
2. søndag i Trinitatis
Mads Davidsen

Sønag den 9. august kl. 10.00
10. søndag i Trinitatis
Eva Fischer Boel

Søndag den 21. juni kl. 10.00
3. søndag i Trinitatis
Eva Fischer Boel

Søndag den 16. august kl. 10.00
11. søndag i Trinitatis
Mads Davidsen

Søndag den 28. juni kl. 11.30
4. søndag i Trinitatis
Niels Overgaard

Søndag den 23. august kl. 10.00
12. søndag i Trinitatis
Eva Fischer Boel

Juli
Torsdag den 2. juli kl. 14.30
Skubbegudstjeneste

Søndag den 5. juli kl. 9.00
5. søndag i Trinitatis
Eva Fischer Boel
Søndag den 12. juli kl. 10.00
6. søndag i Trinitatis
Niels Overgaard
Søndag den 19. juli kl. 11.30
7. søndag i Trinitatis
Mads Davidsen
Søndag den 26. juli kl. 10.00
8. søndag i Trinitatis
Mads Davidsen
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August

Søndag den 30. august kl. 11.30
13. søndag i Trinitatis
Niels Overgaard

Andre gudstjenester
Gudstjenester på Lindhøj
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den
den

28. maj kl. 10.00 – 11.00
11. juni kl. 10.00 – 11.00
25. juni kl. 10.00 – 11.00
9. juli kl. 10.00 – 11.00
23. juli kl. 10.00 - 11.00
6. august kl. 10.00 - 11.00
20. august kl. 10.00 - 11.00

Gudstjenester på Troelskær
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den

7. maj kl. 10.30 – 11.30
4. juni kl. 10.30 – 11.30
2. juli kl. 10.30 – 11.30
13. august kl. 10.30 - 11.30

Døbte

01.11.2014:
01.11.2014:
09.11.2014:
16.11.2014:
16.11.2014:
16.11.2014:
23.11.2014:
30.11.2014:
14.12.2014:
11.01.2015:
18.01.2015:
25.01.2015:
01.02.2015:
01.02.2015:
Henningsen
08.02.2015:
29.03.2015:
29.03.2015:
11.04.2015:
11.04.2015:
11.04.2015:

Døde

Ellen Munk Stenderup
Maise Brink Møller
Viktor Lund Ørdal
Magne Blom Christensen
Thor Villy Bundgaard Hansen
Sami Koust Jensen
Ida-Marie Lorentsen
Frederik Vibe Dam
Tristan Ib Foghmar Jørgensen
Asger Hauge Gliee
Solveig Normann Pedersen
Malou Maria Nielsen
Gabriel Louis Warburg
Aimée Kenneth Lydeking

25-10-2014:
01-11-2014:
12-11-2014:
15-11-2014:
23-11-2014:
25-11-2014:
27-11-2014:
29-11-2014:
11-12-2014:
11-12-2014:
14-12-2014:
14-12-2014:
27-12-2014:
01-01-2015:
02-01-2015:
05-01-2015:
06-01-2015:
08-01-2015:
11-01-2015:
15-01-2015:
16-01-2015:
24-01-2015:
26-01-2015:
29-01-2015:
30-01-2015:
02-02-2015:
03-02-2015:
04-02-2015:
11-02-2015:
11-02-2015:
12-02-2015:
15-02-2015:
01-03-2015:
06-03-2015:
13-03-2015:
21-03-2015:
23-03-2015:
25-03-2015:
07-04-2015:
11-04-2015:
23-04-2015:

Dorte Mose Voigt
Inger Hansine Jensen
Magda Elise Nicolaisen
Kaj Valdemar Madsen
Søren Møller Jespersen
Mary Hansen Jørgensen
Kay Sigersted
Gurli Margrethe Jørgensen
Birgit Paula Due
Hanne Wozny
Rita List
Grethe Nygaard Højstrand
Grethe Hansen
Theodor Knutzen
Kirsten Andersen
Irena Annina Nielsen
Yelva Irena Cathrine Pedersen
Uffe Aagaard
Hans Veber Jeppesen
Patricia Smith
Flemming Laasby Nielsen
Egon Lillesø
Anna Lise Sørensen
Kaj Ernst Dehn Sørensen
Ejler Egon Clausen
Anna Jensen
Per Blichert-Hansen
Marianne Nielsen
Carsten Vissing Frost
Margit Johanne Bohn
Ove Christensen
Ib Emanuel Madsen
Børge Falk Hansen
Grethe Rosa Quistdorff
Adolf Franz Wilhelm Podbielski
Karen Merethe Bukhave
Karen Marie Rasmussen
Kirsten Gullestrup Lutes
Margit Redun Jørgensen
Hans Peder Jensen
Finn Bjørnholt

Silas Falkenstrøm Villumsen
Noah Odder Nielsen
Rasmus Thøger Pedersen
Victoria Højgaard Ibsen
Eline Niemann Leth
Angelina Thoumy

Viede
Ingen viede i perioden
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Kirker i kirken

2. klasses kirkebygge-projekt
"Vi har lavet en fodboldbane på taget, så
man kan gå derop, hvis præsten er kedelig",
fortalte en af eleverne.
"Vores kirke er en fremtidskirke med
smartboard", fortalte en anden elev, da 2.
klasse fra Munkebo Skole præsenterede
deres kirker ved en gudstjeneste i Munkebo
Kirke torsdag før påske.
Hver gruppe havde tænkt mange tanker om
netop deres kirke.
"Hvor skal døbefonten stå? Og altertavlen
med alter og knæfald foran?"
Alle havde på forhånd lært, at dåben og
nadver er det helligste i Den Danske
Folkekirke.
Det hele startede med, at Sigrid, 2.c's
klasselærer, spurgte, om ikke vi skulle lave
et kirkebyggeprojekt sammen med hele 2.
årgang på Munkebo Skole. Det kulminerede i
20 fantastiske og meget fantasifulde kirker,
bygget i diverse genbrugspap, som børnene
havde med hjemmefra. Byggerierne
spændte lige fra domkirker til fremtidskirker,
et krematorium og små kirkegårde med
gravsten. De var fyldt med mange fine, små
detaljer som salmebøger, kirkeskib i loftet,,
knæfald, og hvad der ellers hører sig til i en
kirke.
Optakten til projektet var besøg i Odense
Domkirke, Ansgars Kirke og Dalum Kirke.
Sigrid havde vist et power point med kirker
fra hele verden. Eleverne havde lært salmer,
som handler om kirke, og dem sang de af
karsken bælg, da de bar deres flotte kirker
ind i Munkebo Kirke.
Mange forældre og en børnehave var mødt
op for at overvære gudstjenesten.
Helle V. Skov
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Gravernes grumme historier

Historier fra kirkegårdsgraverne i
Munkebo Kirke

Morgenandagt

En graver blev en gang spurgt, hvorfor han
dog gerne ville være kirkegårdsgraver. Jo,
han kunne da egentlig godt lide at have
mange folk under sig.
Øgenavne kan såmænd også opstå, når man
først er på kirkegården.
Således var der en kone, der blev kaldt
Flytte-Marie. Det var fordi hendes urne blev
flyttet 4 – 5 gange I løbet af 2 år. Til sidst
endte hun I et gravsted.
Så var der en virkelig historie, fra før man
havde maskiner til at gøre arbejdet.
På et stort familiegravsted stod en kæmpe
marksten som gravsten. Da nu en af
efterkommerne i slægten skulle begraves,
ville man flytte stenen for at kunne grave
hullet til kisten. Stenen lod sig imidlertid ikke
rokke ud af stedet. Så var graverne nødt til
at sætte jordkassen omkring den store sten,
og så gravede de hullet I dobbelt dybde i
forventning om, at enken også skulle have
en plads, når hendes tid kom.
På kirkegården lå der en kone med
øgenavnet Marie Blomme.
Navnet havde hun fået, da hun engang
skulle dele en pose blommer med sin nabo.
Marie var lidt nærig, så blommerne blev delt
– en til dig og en til mig. Til sidst var der en
blomme tilbage i posen. Så hentede Marie en
kniv og skar blommen over.

Vi holder morgenandagt hver fredag kl.
09.00 i Munkebo Kirke.
Vi synger tre salmer, læser en af teksterne
til den kommende søndag, siger trosbekendelsen og beder fadervor sammen.
Alle kan være med - uanset alder.
Hvis man har lyst til at stå for en morgenandagt, kan man komme til det. På kirkekontoret kan man få en lille vejledning til,
hvordan man gør.
Morgenandagten er et mødested for
mennesker i sognet - og efterfølgende
serveres der en kop kaffe og brød i
konfirmandstuen til de, der har tid og lyst.
Vel mødt!
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Opslagstavlen
Onsdagscafé
Den første og tredje onsdag i hver
måned afholder Munkebo Kirke sin
populære onsdagscafé.
Alle er velkomne!
Konfirmandstuen fra kl. 14.00 -15.30

Musik & koncerter
Al-anon
Al-Anon er et fællesskab af slægtninge
og venner til alkoholikere.
Tirsdage 19.00 - 20.30 (ulige uger)
Konfirmandstuen, Munkebo

Anonyme Alkoholikere
Babysalmesang
Er du nybagt mor/far og har lyst til at
dele din sangglæde med dit lille barn?
Få rørt stemmebåndet og nyd hyggeligt
samvær med andre.
Information og tilmelding:
Helle V. Skov
TLF: 22 67 17 41 - mail: hvas@km.dk

Sorggrupper
Har du mistet et nært familiemedlem,
en ægtefælle eller en ven/veninde, og
har du brug for at tale med andre om
din sorg?
Information og tilmelding:
Helle V. Skov
TLF: 22 67 17 41 - mail: hvas@km.dk

Menighedsrådsmøder
Alle er velkommen til at overvære Munkebo
Kirkes menighedsrådsmøder.
Møderne afholdes i Munkebo Konfirmandstue
og starter altid kl. 16.00 - se mødedatoer på
www.munkebo-kirke.dk

Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af
mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke
og håb, for at kunne løse deres fælles
problem, og derigennem hjælpe andre til at
komme sig af alkoholisme.
Mandage kl. 19.00 - 20.00 i
konfirmandstuen, Munkebo

Gudstjenester
Ingen specielgudstjenester i perioden

Legestuen
Har du børn i alderen 0 - 6 år og har du lyst
til at mødes med andre forældre/bedsteforældre/barnepiger/onkler/tanter med små
børn, så mød op i Munkebo konfirmandstue.
Hver tirsdag kl. 14.00 - 17.00
Første gang den 2.6. 2015
Indholdet i legestuen vil være en
kombination af fri leg, musikalsk legestue,
gæster, temaer og udflugter.
Betaling kr.: 10,- pr gang til kaffe/te
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Stafet for livet
Min far har kræft, prostatacancer. Det havde
min farfar også. Så hvad med mig? Betyder
det, at jeg også får samme sygdom?
Jeg vil fejre min 40 års fødselsdag med en
tur til lægen, den første ubehagelige
undersøgelse i en lang række. Jeg tør
næsten ikke tænke på, hvad min far må
have været igennem, biopsier, stråler, piller,
svedeture og meget andet.
Han er så utrolig tapper min far. Efter snart
7 år med prostatacancer, kommer han hjem
fra lægen med endnu en besked om, at han
skal huske at leve livet. Og hvis der er noget
min far forstår, så er det at leve. Han lever
sit liv som aldrig før. Jeg forstår ikke helt,
hvordan han finder styrke til det. Det
mærkelige ved ham er, at han i
virkeligheden er den i familien, der er bedst
til at leve. Han er bedre til at leve med
angsten end alle os, der ikke har kræft.
Vi går med frygten, dyrker motion for ikke at
blive syge, spiser sundt, holder igen med
den gode rødvin og skyer alt, der er
kræftfremkaldende. Far lever helt
anderledes. Han dyrker motion, ikke for at
undgå kræft, men fordi han nyder at være i
naturen, han drikker vin, spiser sundt fordi
han ikke kan lade være og forsøger i det
hele taget at leve et fuldstændig normalt liv.
Jeg beundrer min far. Og jeg ved, at han
ikke er den eneste, der forstår at leve et
normalt liv med den sygdom. Det mærkelige
ved kræftdiagnosen er, at så snart man
fortæller, at man er blevet berørt, så dukker
der en hel underverden frem af tapre
mennesker, som går med samme
kræftform.

kræft. Det er hvad vi gør ved arrangementet
Stafet for Livet.
Stafet for livet er et arrangement til minde
om alle dem vi savner, med lystænding og
mindehøjtidelighed, men det er først og
fremmest en stafet for livet, hvor man stiller
med et hold, der går på skift et helt døgn.
Forrest går de såkaldte fightere, som åbner
stafetten, fordi de selv er eller har været
ramt. Jeg håber selvfølgelig at flest mulige
vil bryde tabuet og melde sig som fightere.
Bag dem kommer alle vi andre, alle os der
kender nogen, eller bare frygter den
forbandede sygdom.
Jeg vil gå for min far, og for min tapre mor,
som står ved hans side, jeg vil gå for alle de
mange, mange mennesker, jeg som præst
har været i berøring med, fordi de har mistet
og nu kæmper sig tilbage til livet. Jeg håber,
at I derude vil være med til at gå imod
kræften i stafet for livet den 15-16 august i
Munkebo på pladsen foran kulturhuset. Vi
søger for musik, for at der sker en masse
ting i løbet af dagen. Men det er dig der skal
gå mod kræften og vise dine kære, at du
tænker på dem.
Man kan læse meget mere om arrangementet på siden: www.stafetforlivet.dk hvor du
også kan melde dig til arrangementet. Du
kan også tilmelde dig kirkens hold ved at
kontakte Stina Normann Hansen på tlf. 29
61 11 84 - mail: stina.normann@icloud.com.
Vi glæder os til at se så mange så muligt,
fordi vi tror på det hjælper at stå frem, at få
talt sammen og at gå imod kræften.
Mads Davidsen
Sognepræst ved Munkebo kirke

Det er alle Jer, familier, pårørende og
kræftramte, som jeg skriver denne klumme
til. Mon ikke de fleste på et eller andet
tidspunkt er blevet berørt af kræften, af
afmagten, af angsten for sygdom og død.
Sagen er jo, at vi i virkeligheden ikke kan
gøre så meget, når først diagnosen er stillet.
Vi kan ikke gøre andet end at forsøge at
leve. Derfor giver det god mening at stå
sammen, at vise det er muligt at leve med
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Kontaktoplysninger
Kirkekontor
Fjordvej 66 - 5330 Munkebo
Tlf.: 65 97 67 71
Mail: chbl@km.dk
Kontortid:
Onsdag: kl. 09.30 - 13.00
Fredag: kl. 09.30 - 13.00
Sognepræst Eva Fischer Boel
Munkebo Præstegård
Fjordvej 66
5330 Munkebo
Tlf.: 61 20 58 24
Mail: efb@km.dk
Sognepræst Mads Davidsen
"Olgas Hus"
Fjordvej 66
5330 Munkebo
Tlf.: 40 10 96 93
Mail: mada@km.dk
Organist René Blomberg
Tlf.: 26 82 15 92
Mail: organist.blomberg@mail.dk
Kirke- og kulturmedarbejder og kirkesanger
Helle V. Skov
Tlf.: 22 67 17 41
Mail: hvas@km.dk
Graver Jesper Larsen
Tlf.: 22 99 30 85
Kirketjener Agnieszka Keder-Kristensen
Tlf.: 22 99 32 45
Menighedsrådsformand Orla Drejer
Tlf. 65 97 75 10

Stof til kirkeblad sendes til redaktionen på
e-mail: mka@andersen.mail.dk
Deadline: 1. august 2015

Forsidefoto: Blå himmel og flag
Bagsidefoto: Fra kirke til kirke 2010

www.munkebo-kirke.dk

