MUNKEBO KIRKE
FOLKEKIRKEN

DEC-JAN-FEB 2016

Og lyset skinner i mørket..
Dåbskjoler til drenge og piger
Smuk julekoncert
Kirkegården - et væld af valg
Kors, hvor er de dygtige
Musik er et sprog
60.000 grunde til at afholde cykelløb

Nyt fra kirke & kulturmedarbejderen/kirkesangeren

Nyt fra organisten og
korlederen
Korpiger søges til Munkebo Kirke
Korprøve hver torsdag kl. 15.30–16.30.
Aldergrænse for optagelse i Pigekoret er
10 år/4. klasse.

Babysalmesang
Onsdag den 13. januar–16. marts kl.
9.30–10.15 i kirken efterfulgt af kaffe/te
i konfirmandstuen til kl. 11.30.
Tilmelding senest fredag den 8. januar.
Spirekor
For børn i 1. – 3. klasse
Hver torsdag kl. 14.15 – 15.25 i
konfirmandstuen ved Munkebo Kirke.
Vi starter den 21. januar 2016.
Der er mulighed for, at børnene hentes
på skolen kl. 14.00.
Sorggruppe
Hver anden torsdag kl. 16.00–17.30 i
konfirmandstuen.
Yderligere oplysninger og tilmelding på
de nævnte aktiviteter hos:
Kirke- og Kulturmedarbejder
Helle V. Skov
tlf. 22 67 17 41 - mail: hvas@km.dk

Forkyndelse på tværs
Kunst-marathon-udvalget
i Kerteminde provsti har holdt stiftende
møder.
Der er aftalt:
Gudstjeneste m. efterfølgende foredrag
Søndag den 17. januar 2016 kl. 14.00
Kerteminde Kirke
Foredraget holdes af Lisbeth Smedegård
Andersen, teolog,salmedigter og
kirkekunsthistoriker.
Menigheden i Munkebo Kirke bedes
notere sted og tid for denne start på
gudstjenesterækken i alle Kerteminde
Provstis kirker.
Videre omtale og information i næste
kirkeblad.
På udvalgets vegne,
Flemming Serritskov-Jensen
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Optagelses/stemmeprøve med en
prøvetid på 3 måneder uden løn!
Løn: 50 kr. pr. korprøve og 100 kr. pr.
kirkeligt arrangement.
Pigekoret øver i Munkebo Kirkes
konfirmandlokaler.
Pigekoret synger ved ca. 1-2 månedlige
gudstjenester, samt ved koncerter,
rytmiske gudstjenester/arrangementer,
samt deltager i korstævner og kurser.
Gospelkor ved Munkebo Kirke
Torsdage kl. 16.45 – 17.45
Konfirmandlokalet, Munkebo Kirke.
Koret henvender sig til ”Piger/Kvinder”.
Koret vil synge med ved lejlighedsvise
gudstjenester el. musikalske arrangementer ved Munkebo Kirke.
Har dette vakt din interesse kan du
kontakte kirkens organist & korleder
René K. Blomberg
Tlf: 26 82 15 92 eller mail:
organist .blomberg@mail.dk

Lån af dåbskjoler i Munkebo
Kirke
Det skal ikke være dyrt at blive døbt
Derfor kan vi nu tilbyde sognets
nybagte forældre lån af dåbskjoler i
forbindelse med barnedåb i Munkebo
kirke.

Hvorfor er dåbskjolen hvid?
Mange børn bliver døbt i en traditionel
dåbskjole. Hvid er kirkens festfarve og
den hvide kjole er ligesom
konfirmations- og brudekjolen symbol
på, at den som bærer den, er
velsignet, elsket og tilgivet af Gud.

Vi har modtaget de fineste dåbskjoler
fra henholdsvis mødrehjælpen og en
beboer i sognet, som vi er meget stolte
af at kunne stille til rådighed.

Hvorfor er dåbskjolen alt for lang?
Det symboliserer, at barnet kan vokse
i sin dåb. Dåbens løfte gælder hele
livet.

Vi har både kjoler til piger og drenge og
håber meget på, at I derude vil benytte
jer af vores tilbud.

Julehjælp

Kjolerne er vasket, strøget og klar til
brug. Vi står også for at gøre kjolerne
klar igen efter brug.

Det er muligt at søge julehjælp hos
Samvirkende Menighedsplejer gennem
Munkebo Kirke.

Det er blot, at spørge efter kjolerne i
forbindelse med, at I skriver Jeres barn
op til dåb.

Skriv en kort ansøgning med
begrundelse for, at du eller din familie
har brug for julehjælp. Du skal huske at
skrive, hvor mange børn og voksne der
er en del af husstanden.

Vi håber på at I vil benytte Jer af vores
tilbud.
Venlige hilsner,
Eva og Mads

Ansøgningen skal sendes til sognepræst
Mads Davidsen (MADA@KM.DK) eller
Eva Boel (EFB@KM.DK) seneste den 3.
december 2015 kl. 12.00.
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Kirkegården – et væld af valg
De fleste mennesker prøver at skulle
vælge et sidste hvilested til en af sine
kære, måske sine forældre eller sin
ægtefælle. Det kan være overvældende
og ret svært at overskue det valg, for
der er flere muligheder, og man er i sorg
og sårbar. Nogle gange kommer døden
uventet, og man har måske slet ikke
fået talt med hinanden om, hvordan det
skal være, når man skal herfra.
Bisættelse eller begravelse?
Begravelse bruges ikke lige så ofte
mere, men vælger man det, må man
vælge et gravsted, hvor der kan være
en kiste. Den plads skal vælges senest 3
dage før begravelsen skal finde sted.
Ved en bisættelse behøver man ikke at
vælge gravsted straks.
Hvis afdødes aske skal spredes på
havet, er man nødt til at gøre
opmærksom på det, allerede når man
taler med en bedemand ganske kort tid
efter dødsfaldet.
At holde gravstedet i stand
Et gravsted skal holdes pænt i stand.
Det er lidt forskelligt, hvad man synes
er pænt, men det må ikke gro til i
ukrudt, og der er regler om gravsten og
grus/flis.
Et gravsted med en kiste skal stå i
mindst 30 år, og et urnegravsted skal
stå i mindst 10 år. Det er længe at se

frem i tiden. Kan man holde graven i
stand så længe? Hvad hvis man selv
falder fra – hvem overtager så
forpligtelsen?
Skal prisen bestemme?
En mulighed er at lade kirken stå for
vedligeholdelsen. Det koster et årligt
beløb, men så er man også sikker på, at
gravstedet står pænt. Man kan betale
forud for hele perioden. Det ser måske
dyrt ud, men ofte kan man tage beløbet
fra boet, og så er det klaret – og
graveren er fri for bøvlet med at sende
rykkerskrivelser ud.

Kolumbarium fra Bispebjerg - læs beskrivelse side 5

Kirkegårdens forskellige gravsteder
Græsplæne til urnegravsteder. Man har en plade med inskription, og der er en
vase til at sætte blomster i, men der er ikke plads til yderligere buske og
beplantning. Her holdes i stand af kirkegårdens personale
Urnegravsteder. Små afgrænsede pladser på 1 X 1 m. Her kan man selv
bestemme dekoration, og man kan selv holde gravstedet i stand eller betale for
at det gøres af kirkegårdens personale
Buen er et lille område med bunddække og træer. Her er plads til urnegrave som
ikke er afgrænsede. Man har en lodret sten med inskription i højde over
planterne. Man kan sætte blomster i vase. Stedet her vedligeholdes af
kirkegårdens personale
De ukendtes plads. Dette er en græsplæne til urnegrave med en bøgehæk
plantet i form af et stort kors. Omkring dette kors kan man lægge blomster
Gravsteder til kistebegravelser. Det er i sagens natur lidt større afgrænsede
pladser. Her kan også nedsættes urner. Også her kan man selv bestemme
blomster og beplantning, og selv holde graven i stand eller lade kirkegårdens
personale gøre det.
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Hvis man vælger forkert
Nogle mennesker oplever, at de har
valgt det forkerte sted at sætte en urne.
Det er muligt at få flyttet en urne
indenfor 6 mdr. Det kan arrangeres i
samarbejde med graver.
Vi har talt med Lis Kaspersen fra
Munkebo Menighedsråd:
Lis fik sin afdøde mands urne nedsat i
plænen på de ukendtes plads. Det blev
valget, fordi han engang løseligt havde
nævnt, at der skulle han ligge. I tiden
efter oplevede Lis, hvordan hun blev
bange for ikke at kunne finde stedet,
når hun ville besøge sin mands grav.
Hun havde behov for et sted at
henvende sig til ham, uden at det også
var ”alle andres” sted. Da dette tyngede
hende for meget, henvendte hun sig til
bedemanden for at spørge, om valget
kunne gøres om.
Men hvorfor kom det så vidt som at
vælge forkert i den situation?
"Det hele går så stærkt, man når slet
ikke at tænke", siger Lis og
fortsætter:
"Man kan få velmenende råd fra
bedemand eller andre, så man føler,
at ordene lægges i munden på én, og
sorgen og chokket gør det svært at
overskue, hvordan man vil føle det
bagefter. Det kan godt være, at den
afdøde har udtrykt noget om sit sidste
hvilested, men det er de efterlevende,
der skal leve med sorgen og have et
sted at gøre af den".

Lis’ mands urne blev flyttet til et andet
afsnit på kirkegården, og Lis og hendes
familie blev glade for det valg
At udsætte et valg
Ikke så mange er opmærksomme på, at
man kan udsætte valget af gravsted,
når det drejer sig om en urnegrav. Der
går lidt tid fra bisættelsen i kirken til
urnenedsættelsen.
I den mellemliggende tid kan man nå at
gå tur på kirkegården flere gange og
tænke flere tanker om gravstedet. Det
kan arrangeres, at urnen kan stå i
kirkens kapel en uge eller fjorten dage,
før man træffer beslutning om
gravstedet.
Alternativt findes der kolumbarier, bl.a. i
Svendborg, hvor urnen kan stå i en
kortere eller længere periode. Et
kolumbarium er en urnehal eller
urnevæg med nicher i væggene i flere
etager, hvori urnen placeres synligt.
En samtale med en afdød pårørende er
stadig en samtale af privat karakter.
Derfor er det væsentligt at finde det helt
rigtige sidste hvilested til sin pårørende
og sig selv.
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GUDSTJENESTELISTE

Munkebo Kirke
December

Januar - fortsat

Søndag den 6. december kl. 14.00
2. søndag i advent
Børnegudstjeneste og juleklip
Mads Davidsen

Torsdag den 28. januar kl. 19.00
Stillegudstjeneste
Pigekor medvirker
Eva Fischer Boel

Søndag den 13. december kl. 10.00
3. søndag i advent
Mads Davidsen

Søndag den 31. januar kl. 11.30
Seksagesima
Eva Fischer Boel

Søndag den 20. december kl. 17.00
4. søndag i advent
De ni læsninger
Eva Fischer Boel
Torsdag den 24. december
Kl. 13.30 - 15.00 - 16.30
Juleaften - pigekor og solist medvirker
Eva Fischer Boel

Februar
Søndag den 7. februar kl. 14.00
Fastelavns familiegudstjeneste
Pigekor medvirker
Mads Davidsen

Fredag den 25. december kl. 10.00
1. juledag
Mads Davidsen
Lørdag den 26. december kl. 10.00
2. juledag
Mads Davidsen
Torsdag den 31. december kl. 15.00
Nytårsaftensdag
Eva Fischer Boel

Januar
Søndag den 3. januar kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
Eva Fischer Boel
Søndag den 10. januar kl. 10.00
1. søndag efter helligtrekonger
Mads Davidsen
Søndag den 17. januar kl. 10.00
Sidste søndag efter helligtrekonger
Mads Davidsen
Søndag den 24. januar kl. 16.00
Ungdomsgudstjeneste
Pigekor medvirker
Mads Davidsen
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Søndag den 14. februar kl. 10.00
1. søndag i fasten
Eva Fischer Boel
Torsdag den 18. februar kl. 19.00
Stillegudstjeneste
Pigekor medvirker
Eva Fischer Boel
Søndag den 21.februar kl. 11.30
2. søndag i fasten
Mads Davidsen
Søndag den 28. februar kl. 10.00
3. søndag i fasten
Niels Overgaard

Mere om gudstjenesterne i Munkebo Kirke
Særlige gudstjenester
De ni Læsninger
En liturgisk gudstjeneste den 20.
december kl. 17 i Munkebo kirke.
De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds
udvælgelse og frelse, sådan som den
udspilles i den bibelske historie. Ved de
ni læsninger medvirker kirkens nye
gospel/rytmiske kor for første gang med
2 satser. Ligeledes medvirker 3 piger fra
Pigekoret med solosang. Kom og vær
med til en flot liturgisk gudstjeneste,
hvor man med ord og musik kommer i
den helt rette julestemning.
Mens vi venter på Jul
Børnegudstjeneste og juleklip den 6.
december kl. 14 i Munkebo kirke.
Hvem er den største, hvem er den
stærkeste og den rigeste. Vi skal
sammen på jagt efter verdens mest
magtfulde mand. Og jeg advarer alle
voksne – alt kan ske, når børnene under
denne gudstjeneste skal klæde de
voksne ud som verdens mest magtfulde
mænd og kvinder. Hvis du derfor har et
barn eller barnebarn som går i dagpleje,
børnehave eller måske i 0-3 klasse, så
kom sammen til kirke, så vi kan holde
en sjov og overraskende adventsgudstjeneste for derefter at klippe og
klistre så vi kan pynte juletræet. Men
husk det er for børn, så vi forventer at
forældre og bedsteforældre sidder stille
og opfører sig ordentligt.
Har du talent!
Ungdomsgudstjeneste den 24. januar kl.
16 i Munkebo kirke.
Nik og Jay, saltvandskoret, konfirmander, unge og gamle – vi har alle
talenter. Spørgsmålet er, siger Jesus,
hvordan vi bruger vores talent. Det skal
vi høre om ved denne gudstjeneste,
hvor de gamle garvede sangere fra
saltvandkoret synger Nik og Jay og
prædiker for de unge om, hvad det vil
sige at bruge sit talent.
Lys og mørke
Stillegudstjeneste den 28. januar kl. 19
i Munkebo kirke.

Vi er tæt på kyndelmisse, som er lysets
fest, og derfor er temaet for denne
stillegudstjeneste kampen mellem lyset
og mørket - et tema, som også er
meget centralt i Bibelen, særligt i
Johannesevangeliet.
Fastelavnsgudstjeneste
Den 7. februar kl. 14 i Munkebo kirke.
Præsten er blevet skør. Han ved ikke
længere hvem han er, hvor han er eller
hvorfor han er? Sådan går det, når man
helst vil være kendt uden at kende sig
selv eller at være kendt af Gud og andre
mennesker. Vil du være kendt eller se
om vi kan genkende dig, så klæd dig ud
og kom til fastelavnsgudstjeneste og
tøndeslagning i Munkebo kirke. Du kan
jo tage dine forældre og bedsteforældre
med, hvis de kan opføre sig ordentligt.
Skabelse
Stillegudstjeneste den 18. februar kl. 19
i Munkebo Kirke.
Foråret nærmer sig - i hvert fald hvis vi
ser på kalenderen - og om ikke længe
pibler nyt liv frem af jorden. Skabelse
foregår hele tiden. I naturen og i vores
relationer til hinanden. Livet i alle dets
facetter er afhængige af denne
kontinuerlige skabelse, som er så
velkendt og samtidig så mirakuløs.

Andre gudstjenester
Gudstjenester på Lindhøj:
Torsdag d. 10. december kl. 10.00
Tirsdag d. 23. december, Lucia kl. 14.30
Torsdag d. 14. januar kl. 10.00
Torsdag d. 28. januar kl. 10.00
Torsdag d. 11. februar kl. 10.00
Torsdag d. 25. februar kl. 10.00
Gudstjenester på Troelskær:
Torsdag d. 3. december kl. 10.30
Tirsdag d. 23. december, Lucia kl. 13.30
Torsdag d. 7. januar kl. 10.30
Torsdag d. 4. februar kl. 10.30
Skubbegudstj. i Munkebo Kirke:
Torsdag d. 7. januar kl. 14.30
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KORS! Hvor er børnene dog dygtige i 3. klasse
60 kors udstillet i våbenhuset
Vi sidder bænket i kapellet ved Munkebo
Kirke, 3. klasse, deres lærere og jeg.
Eleverne skiftes til at stå med et kors og
læse et digt. Stemningen er intens og
lidt alvorlig.
Bagefter bærer vi alle kors og digte over
i våbenhuset for at udstille dem i ugen
op til efterårsferien.
I kristendomsundervisningen var 3.
klasse blevet undervist i Jesu’s
lidelseshistorie og efterfølgende fået til
opgave, at lave hvert sit kors af genbrugsmaterialer.
Resultatet blev en sværm af de mest
fantastiske og fantasifulde krucifikser.
Bagefter lød opgaven:
”Skriv et digt om dit kors”
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Børnene beskrev deres synsindtryk af
korset , deres følelser når de så på
deres kors og de tanker de havde gjort
sig gennem forløbet
Her er to af korsene med digte, de er
helt tilfældigt udvalgt, fordi alle kors og
digte var så flotte og der ikke er plads i
kirkebladet til alle.

Tour de Kerteminde 2015

Søndag den 27. september afholdt
Munkebo Kirke og Kerteminde Cykelklub
for ottende gang det traditionsrige
indsamlingsløb: Tour de Kerteminde.

Vi tog masser af fotos på dagen og
MLTV optog 50 min. video. Begge dele
kan opleves på løbets officielle site:
www.tourdekerteminde.dk/fotovideo

Ialt 722 deltagere fra hele landet havde
fundet vej til Munkebo Kirke i det flotte
solskinsvejr, og sikrede dermed arrangørerne et flot overskud.
Munkebo Kirke og Kerteminde Cykelklub
har derfor sendt Folkekirkens Nødhjælp
en check på hele kr. 60.000,-.
Stor tak til alle deltagere og sponsorer,
men ikke mindst stor tak til alle de
mange frivillige kræfter.

Smuk julekoncert i Munkebo Kirke den 3. december kl. 19.30
Torsdag den 3. december kl. 19.30
Tidligere medlemmer af Risingskolens
Pigekor giver koncert i Munkebo Kirke.
Koret synger traditionel og varieret,
klassisk julemusik.
Koret dirigeres af forhenværende lektor
Claus Clausen, der også har en fortid på
Risingskolen som violinist i Risingstrygerne.
Risingskolens Pigekor blev i 1951 dannet på den
nybyggede Risingskolen af overlærer Thorkild
Larsen, der gennem flere årtier førte koret frem
til at være et af Danmarks bedste børnekor. Koret
vandt flere af Danmarks Radios kendte
sangerdyster ”Fra kyst til kyst”. Koret har gennem
årene deltaget i flere internationale
korkonkurrencer med fine placeringer samt har
underholdt i såvel ind- som udland.
De gamle pigekorsmedlemmer har som voksne
efterfølgende medvirker ved kirkekoncerter i
Odense.

Munkebo Kirkes Pigekor og kirkens
organist René Blomberg medvirker med
Lucia-optog. Julens kendte julesalmer
vil selvfølgelig også blive sunget.
Alle er hjertelig velkommen til denne
utrolige flotte og spændende julekoncert, hvor man kommer i herlig
julestemning.

Korleder Claus Clausen og tidl. medlemmer af Risingskolens Pigekor
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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 Kirke

Foredrag & Musik
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

Julekoncert
Rising-pigerne og Luciaoptog
Torsdag den 3. december 2015 kl. 19.30
Munkebo Kirke
Julegudstjeneste
Solist Gunnar Jacobsen (trompet)
Torsdag den 24. december 2015
Kl. 13.30 - 15.00 - 16.30
Munkebo Kirke
Forkyndelse på tværs
Kunst-marathon i Kerteminde Provsti
Søndag den 17. januar 2016 kl. 14.00
Kerteminde Kirke
Tanke og Tro i oplysningstiden
Foredrag ved Johanne Fårup
Torsdag den 21. januar kl. 19.00
Konfirmandstuen, Munkebo Kirke

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

Anonyme Alkoholikere
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
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Foredragene tanke og tro er en række foredrag,
som giver en bred idehistorisk introduktion til de
forskellige perioder i Europas historie. Vi er nu
nået til det tredje og sidste foredrag i rækken,
som handler om oplysningstiden. Kurset kræver
ingen forkundskaber, men er for alle kirkeligt og
kulturelt interesserede. Johanne Fårup er
sognepræst i Middelfart og underviser ved siden af
på folkeuniversitetet i Fåborg og på Teologi for
Lægfolk i Århus.

Har du talent!
Ungdomsgudstjeneste
Søndag den 24. januar 2016 kl. 16.00
Munkebo kirke

Musik er et sprog
Sprog er en måde at kommunikere
på
Det er ikke kun mennesker, der har et
sprog. Bier, delfiner, chimpanser, myrer
og mange andre dyrearter
kommunikerer ved hjælp af forskellige
former for sprog, men mennesket er
den dyreart, der har det mest udviklede
og nuancerede sprog, hvad angår tale
og tegnsprog, men også ved hjælp af
musikken.
Musikken er en form for sprog
Ikke særegent for mennesket. Tænk på
solsorten, som fra toppen af flagstangen
hævder sit territorium, men menneskets
formåen, hvad musik angår, overgår alle
andre dyrearter.
Men hvad er det, vi meddeler hinanden
ved hjælp af musikken ? I hvert tilfælde
to ting:
Strukturer og følelser!
Musikken og måske allermest den
klassiske musik har en struktur
opbygget af en melodi, rytme, og
toneskalaer som danner klange og
harmonier. Og det - at analysere
musikken for disse begreber - er en
intellektuel fornøjelse og tilfredsstillelse
og her berører vi punkt 2:
Følelserne
Når vi nyder et stykke musik, bliver vi
følelsesmæssig rørt på den ene eller
anden måde. Og således også når vi
oplever musikken i kirken.
I kirkerummet formidler musikken et
budskab, som appellerer til vore følelser.
Tænk på hvordan vi kan blive rørt ved et
bestemt orgelstykke eller en bestemt
salme, selv om vi ser bort fra teksten.
Men går disse to i spand, altså musik og
tekst, kan det i den grad virke
berigende.

musikken og teksten, foredraget af den
menneskelige stemme.
Derfor er kirkekor så vigtige. Også på
grund af det sociale sammenhold det
medfører.
Koret kan formidle kirkens budskab på
en måde som selv den bedste præst
ikke formår. Prøv at tænke på en
gudstjeneste uden musik. Der mangler
noget, som kun musikken kan give. Det
er derfor vi spiller og synger i kirken.
Begynder vi at spørge hvad det er
musikken giver, kommer vi oftest til
kort. Den kan berøre os på mange
måder. Sommetider kan vi blive rørt til
tårer, og til andre tider bliver vi glade og
muntre. Det er som om musikken spiller
på hele følelsesregisteret.
Jeg ved godt at der er mange andre
former for kommunikation, som også
taler til vores følelser.
Romaner, digte,film, teater osv. , men
der er alligevel som om musikken er
mere universel.
Selv om jeg ikke forstår det ungarske
sprog eller swahili, er jeg sikker på, at
jeg kan berøres ved at lytte til de
pågældende landes musik. Musik
berører noget meneskeligt, som ikke
kan eller skal oversættes.
Musikkens sprog!
Det er næsten som om Vor Herre - da
han splittede folkeslagene ved at give
dem hvert sit sprog i fortællingen om
Babelstårnet - alligevel gav mennesket
et sprog, som alle folkeslag forstår.
Musikkens sprog. Derfor er det også
vigtigt at vi fastholder musikken i
kirken. Med eller uden kor.
Ovenstående artikel er gengivet efter tilladelse af
tidligere sognepræst i Tversted, Uggerby og Sørrig
kirker - Ib Wulff Jørgensen.
Indsendt af Flemming Serritskov-Jensen (foto).

Kirkens musik!
Og her kommer sangen og specielt
kormusikken ind som noget væsentligt.
Ja, i den russiske-ortodokse kirke er alle
musikinstrumenter bandlyst. Her gælder
kun den menneskelige stemme og har
man først oplevet en højmesse i denne
kirke, forstår man det godt.
Her kan man virkelig komme i " den
syvende himmel " ved hjælp af
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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 Jan Jäger-Bukh
Tlf.: 42 46 42 16
Forsidefoto: Luciaoptog i Munkebo Kirke
Bagsidefoto: Tøndeslagning ved konfirmandstuen

Kirketjener Solvejg Mogensen
Tlf.: 22 99 32 45
Menighedsrådsformand Orla Drejer
Tlf. 65 97 75 10
Kirkeblad:
Stof til kirkebladet sendes til redaktionen på
e-mail: mka@andersen.mail.dk
Deadline: 1. november 2015

www.munkebo-kirke.dk

