MUNKEBO KIRKE
FOLKEKIRKEN

MARTS-APRIL-MAJ 2016

Som forårssolen morgenrød...
Påsken i Munkebo Kirke
2. Pinsedag på Munkebo Bakke
Forkyndelse for øjnene i Kerteminde Provsti
Nye kor for store og små stemmer i Munkebo Kirke
Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp

Morgenandagt

N.F.S. Grundtvig 1783-1872
234: Som forårssolen morgenrød..

Fredag morgen kl. 9 er der hver
uge morgenandagt i Munkebo
Kirke.
Morgenandagt? Hvad betyder det? Ja,
egentlig er det et meget enkelt
koncept: Vi synger tre salmer, og ind
imellem dem læses en af søndagens
tekster ledsaget af trosbekendelse. Vi
beder også fadervor sammen.
Hvem står for morgenandagten? Det
kan være en af præsterne. Eller
måske kirkesangeren, kirketjeneren
eller organisten. Men det kan også
være en fra menigheden. Hvem som
helst, der har lyst til at stå for en
morgenandagt kan gøre det - og det
er den, der står for morgenandagten,
der bestemmer dagens salmer. Og
som sagt: konceptet er enkelt, og alle
kan bestride denne opgave.
Efter andagten er der altid kaffe og
brød i konfirmandstuen for alle, der
har tid og lyst til at deltage.
Det er hyggeligt! Og det er en dejlig
måde at smug-starte weekenden på!
Så kom endelig og vær med!
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1
Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.
2
Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger, trindt om land,
lovsynge dødens overmand
i påske-morgenrøde!
3
Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.
N.F.S. Grundtvig 1846
Mel.: Emil Hartmann 1860

Salmen er en del af sangværket PaaskeCantate i Slotskirken, 1ste Paaskedag
1846. Grundtvig skrev kun denne ene af
kantate, der til gengæld har både solo,
recitativ og korsatser for tre og fem
stemmer samt fuldt kor. Kun selve
koralens tre vers levede videre – med
andet og tredje vers byttet om.
Senere bearbejdede Grundtvig igen
salmen og gav den dens endelige form.

Forkyndelse for øjnene
Kristendommen er fra først af et nyt
syn, et nyt perspektiv at se Gud, sig
selv og sin næste igennem. Lad os
derfor gå på opdagelse i hinandens
kirker og få syn for sagen.
Kirkerne i Kerteminde provsti rummer
inventar og udsmykning, der forkynder
kristendom og fortæller historie. Det
kan være et kalkmaleri, en mosaikrude,
en altertavle, et gravmæle, en
mindetavle, et brudetæppe. Det
afspejler alt sammen forestillinger og
værdier, der udgør vores fælles historie
både lokalt og internationalt.

Vandring fra kirke til kirke
Tirsdag den 14. juni 2016
Vandringen er et arrangement i
samarbejde med Munkebo Fodslaw.
Kl. 17.00:
Vi mødes ved Drigstrup Kirke (evt.
parkering ved sognegården, Drigstrup
Bygade 46) og vandrer i nogenlunde
samlet trop via Bregnør Bygade, over
Munkebo Bakke, Dalby Høj, gennem
Munkebo Multipark og til Munkebo Kirke
Kl. 18.45:
Vi samles i Munkebo Kirke til aftensang.
Kl. 19.30:
Spisning i konfirmandstuen (kr. 50 pr.
person), der betales på stedet.
Drikkevarer kan købes.
Kl. 20.45:
Efter spisningen vandrer vi de godt 4
km tilbage til Drigstrup Sognegård. For
dem, som ikke vil vandre mere denne
aften kan der arrangeres kørsel for
afhentning af biler i Drigstrup.

Igennem forløbet ”Forkyndelse for
øjnene” bliver vi præsenteret for et
bredt udsnit af kirkekunsthistorien og de
teologiske og kulturelle strømninger, der
har sat sit præg på kirkerne gennem
århundreder her i Kerteminde provsti.
Forløbet finder sted i en række af
provstiets kirker frem til februar 2017
på givne søndage, hvor der indledes
med fælles provstigudstjenester i den
pågældende kirke og efterfølgende
rundvisning og fortælling i kirken.

Tilmelding - senest 8. juni:
Til spisning i konfirmandstuen til Arne
Kristiansen - tlf. 24525697 eller mail:
formand@munkebofodslaw.dk eller til
kirkekontoret i Munkebo i kontortiden
onsdag eller fredag 9.30 - 13.00 - tlf.
65976771 eller mail: chbl@km.dk
Alle er velkomne til at deltage i
arrangementet.

Alle gudstjenester starter kl. 14.00
3. april:
Dalby Kirke
8. maj:
Ullerslev Kirke
12. juni:
Birkende Kirke
21. august:
Rønninge Kirke
18. september:
Munkebo Kirke
Foto: Kirkevandring i 2010
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Nyt fra kulturmedarbejderen

Babysalmesang
Onsdag den 13. januar – 16. marts kl.
9.30 – 10.15 i kirken efterfulgt af kaffe/
te i konfirmandstuen til kl. 11.00.

Nyt fra organisten

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

Yderligere oplysning og tilmelding ved:
Helle V. Skov
Kirke- og kulturmedarbejder/sanger
Mobil: 22 67 17 41
E-mail: hvas@km.dk

Nyt fra menighedsrådet

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”.

Årets menighedsmøde i Munkebo Kirke
afholdes onsdag den 16. marts kl. 19.00
i konfirmandstuen.
På mødet gennemgås, hvad menighedsrådet ved Munkebo Kirke har beskæftiget sig med siden sidste års møde,
samt hvad rådet påtænker at kaste sig
over det kommende år.
Mødets deltagere har selvfølgelig også
mulighed for at tilkendegive, om man
har ønsker til det kommende års
arbejde.
Mødet forventes at slutte omkring kl.
21.00.
Alle er velkommen!
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Koret vil synge med ved lejlighedsvise
gudstjenester el. musikalske arrangementer ved Munkebo Kirke.
Tilmelding og yderligere informationer
ved kirkens organist og korleder:
René K. Blomberg
tlf: 66 15 36 14 - mobil: 26 82 15 92

B E K E N D T G Ø R E L S E R
Døbte
02.08.2015:
09.08.2015:
16.08.2015:
16.08.2015:
Andersen
23.08.2015:
Bermann
04.10.2015:
11.10.2015:
18.10.2015:
25.10.2015:
25.10.2015:
29.11.2015:
29.11.2015:
06.12.2015:
31.01.2016:
31.01.2016:

Håkon Bøhm
Vincent Thuemann Nielsen
Sofie Luna Tørring U B Pedersen
Caroline Ellekær Krone
Gabriel Kløppel Serritslev
Laura Marina Brønk
Mikkel Tornelund Skovhave
Milas Mørk Vilhelmsen
Malthe Ahrenkiel Nielsen
Liv Faxholm Olsen
Klara Brinck Hecter
Selma Brinck Hecter
Katharina Elise Vagn Bøje
Liam Bach Svaneby
Lilli Hye Okkels Johansen

Viede
15.08.2015:
Sara Schødt Riber
Lars Peter Schødt Riber
05.09.2015:
Lea Cecilie Bundgaard Hansen
Christian Bundgaard Hansen
12.09.2015:
Helle Wojcik Kristofferen
Esben Wojcik Kristoffersen

Døde
12-08-2015: Alex Rico Rohrberg Hansen
13-08-2015: Hans Henning Knudsen
13-08-2015: Annalise Johansen
14-08-2015: Anna Marie Rasmine Asmussen
28-08-2015: Ejgil Andersen
01-09-2015: Elna Marie Rasmussen
02-09-2015: Esther Andersen
05-09-2015: Hans Aagaard Poulsen
13-09-2015: Bjarne Dambro
15.08.2015: Anders Verner Andersen
05-10-2015: Kaj Jørgensen
09-10-2015: Inge Marie Hansen
10-10-2015: Else Petersen
22-10-2015: Lily Merete Nordbo Sørensen
22-10-2015: Doris Andreasen
27-10-2015: Thyra Waltraut Thomsen
28-10-2015: Hans Jørgen Olesen
10-11-2015: Georges Hage
11-11-2015: Hans Nielsen Falk
13-11-2015: Inga Nation
16-11-2015: Torben Frederik Schroll
20-11-2015: Jesper Tias Nielsen
21-11-2015: Merry Irene Møller
22-11-2015: Ejvind Ammitzbøll Frederiksen
04-12-2015: Jakob Malik Bugge Johansen
04-12-2015: Brian Bom Rasmussen
12-12-2015: Mogens Allan Saaby
26-12-2015: Anne Margrethe Karen Nielsen
29-12-2015: Mathias Berg Lundgreen
30-12-2015: Jens Peter Bennetsen
17-01-2016: Bent Eriksen
22-01-2016: Else Agnethe Friberg Larsen
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GUDSTJENESTELISTE

Munkebo Kirke
Marts
Søndag den 6. marts kl. 10:00
Midfaste
Eva Fischer Boel

Torsdag den 21. april kl. 19:00
Stillegudstjeneste - pigekor medvirker
Eva Fischer Boel

Søndag den 13. marts kl. 10:00
Mariæ bebudelse
Spirevipperne deltager
Mads Davidsen

Søndag den 24. april kl. 10:00
4. se. påske
Mads Davidsen

Søndag den 20. marts kl. 10:00
Palmesøndag - gospelkor medvirker
Eva Fischer Boel
Torsdag den 24. marts kl. 10:00
Skærtorsdag
Eva Fischer Boel
Fredag den 25. marts kl. 16:00
Langfredag - liturgisk gudstjeneste
Mads Davidsen
Lørdag den 26. marts kl. 23:30:
Påskenat - blæsertrio medvirker
Eva Fischer Boel og Mads Davidsen
Mandag den 28. marts kl. 10: 00
Anden påskedag
Eva Fischer Boel

April
Lørdag den 2. april kl. 14 og kl. 16:
Lørdagskonfirmation
Eva Fischer Boel og Mads Davidsen
Søndag den 3. april kl. 10:30
1. se. påske - konfirmation
Eva Fischer Boel og Mads Davidsen
Søndag den 10. april kl. 10:00
2. se. påske
Mads Davidsen
Lørdag den 16. april kl. 14:00
Lørdagskonfirmation
Eva Fischer Boel og Mads Davidsen
Søndag den 17. april kl. 10:00
3. se. påske
Eva Fischer Boel
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April - fortsat

Maj
Søndag den 1. maj kl. 16:00
5. s.e. påske
Eva Fischer Boel
Torsdag den 5. maj kl. 10:00
Kristi Himmelfartsdag
NN
Søndag den 8. maj kl. 10:00
6. s.e. påske
NN
Søndag den 15. maj kl. 10:00
Pinsedag
Solist Maria Boelskov Sørensen på harpe
Eva Fischer Boel
Mandag den 16. maj kl. 14:00
2. pinsedag - Munkebo Bakke
Spirevipperne, pigekor og gospelkor
medvirker
Eva Fischer Boel
Søndag den 22. maj kl. 10:00
Trinitatis
NN
Torsdag den 26. maj kl. 19:00
Stillegudstjeneste - pigekor medvirker
Eva Fischer Boel
Søndag den 29. maj kl. 10.00
1. s. e. trinitatis
NN

Mere om gudstjenesterne i Munkebo Kirke
Særlige gudstjenester
Bebudelsens babyer
Søndag den 13. marts kl. 10 holder vi
gudstjeneste i anledning af Maria
Bebudelse. Sagen er, at der er kommet
rigtig mange børn til verden siden
bebudelsen. De bliver døbt i Munkebo
kirke og nogen af dem begynder også at
gå til babysalmesang. Vi fejrer
bebudelsen sammen med sognets små.
Vi skal se, hvad man laver til
babysalmesang, hører om Maria
bebudelse, spise Maria Kiks og gå til
nadver sammen.
Har du små børn derhjemme, så kom og
være med til denne gudstjeneste, som
er for alle som kan kravle og gå. Efter
gudstjenesten er der sogneindsamling,
arrangeret i samarbejde med
Folkekirkens Nødhjælp. Indsamlingen er,
apropos Maria, en indsamling som går
til verdens fattigste kvinder.
Langfredag i musik og ord
Fredag den 25. marts kl. 16 holder vi
liturgisk gudstjeneste. At gudstjenesten
er liturgisk betyder, at der ikke er
prædiken, så gudstjenesten i stedet
består af musik, salmer og læsninger. Vi
skal høre påskens fortælling, om Jesu
død, en fortælling, som har givet
inspiration til noget af historiens
smukkeste musik, kunst og salmesang.
Læsningerne bliver læst af menigheden.
Kom og være med til denne dybe,
smukke og stemningsfulde
gudstjeneste.
Opstandelse
Påske nat iscenesætter vi i år igen
overgangen fra død og mørke til liv og
lys. Vi samles i Munkebo Kirke den 26.
marts kl. 23.30 i ly af langfredags
tunge, sørgmodige stemning udtrykt i
både tekst og musik. Kl. 24 fejrer vi, at
Kristus er opstanden! Det gør vi med
lystænding, festlig musik og forkyndelse
af det ultimative håb om, at livet vinder
over døden, fordi stenen var væltet fra,
så lyset kunne strømme ind i Jesu grav,
der var tom påskemorgen.
Konfirmationer
Vores dejlige unge menneskers dåb
bekræftes ved Munkebo Kirkes fire

konfirmationer i år:
Lørdag den 2. april kl. 14 og kl. 16
Søndag den 3. april kl. 10.30
Lørdag den 16. april kl. 14
Vi glæder os til at fejre de unge og
deres valg ved nogle festlige og
højtidelige gudstjenester!
Bøn og varme hveder
Vi tager lidt forskud på glæderne ved at
fejre Store Bededag med en stillegudstjeneste torsdag den 21. april kl. 19
med temaet bøn. Efterfølgende serveres
der varme hveder i konfirmandstuen.
Pinsedag med harpeklang
Ved gudstjenesten pinsedag d. 15. maj
kl. 10 medvirker harpenist Maria
Boelskov. Maria er solistuddannet på
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium,
hun har spillet i Det Kgl. Kapel og spiller
jævnligt med landets symfoniorkestre.
Pt. er hun kontraktansat som
soloharpenist i Odense Symfoniorkester.
Forbindelsen til det himmelske
2. pinsedag på Munkebo Bakke kl. 14.
Himmel og jord smelter sammen. Den
fornemmelse kan man godt få, når man
står en smuk forårsdag på Munkebo
Bakke og ser ud over vores skønne
natur, der næsten kan forekomme helt
overjordisk. Og at himmel og jord når
hinanden er netop, hvad pinsen handler
om. Gud kommer til os med sin Hellige
Ånd, og løfter os op, og vi tager imod
den med jazzorkester, gospelkor og
pigekor.
Andre gudstjenester
Skubbegudstjenester:
Torsdag d. 3. marts kl. 14.30
Torsdag d. 12. maj kl. 14.30
Gudstjenester på Lindhøj:
Torsdag d. 10. marts kl. 10
Torsdag d. 7. april kl. 10
Torsdag d. 21. april kl. 10
Torsdag d. 19. maj kl. 10
Gudstjenester på Troelskær:
Torsdag d. 3. marts kl. 10.30
Torsdag d. 14. april kl. 10.30
Torsdag d. 12. maj kl. 10.30
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Gospelkoret

Spirevipperne

Det nye gospel/rytmiske kor
Koret startede medio september, og er
kommet helt fantastisk fra start.

Spirevipperne
Munkebo Kirkes Spirekor
For børn i 1. – 3. klasse

Pt. er de 28 sangglade piger/kvinder
med en aldersmæssigt spændevidde fra
i 20´erne til i 70´erne.

Kan du lide at synge og har du lyst til at
blive bedre?
Så kom og syng med i Munkebo Kirkes
Spirekor.

Koret havde sin debut 4. Søndag i
Advent, og det var en stor succes,
selvom ”pigerne” var lidt nervøse.
Her i foråret skal koret medvirke 3
gange, henholdsvis Palme Søndag,
forårskoncert den 28. april, og 2.
Pinsedag oppe på bakken.
Vi synger gospel, rytmisk og også lidt
andet kirkerelateret, alt afhængigt af
arrangementets art.
Vi arbejder seriøst, men der er også
plads til sjov og andet hygge.
Så, har du lyst til at synge, ja, så
foregår det hver torsdag i konfirmandstuen kl. 16.45 – 17.45.

Det er både sundt, sjovt og gratist!
I Spirekoret synger vi, laver dramatik,
danser og leger.
Fire gange om året deltager børnene i
en børnegudstjeneste eller koncert.
Vi mødes i konfirmandstuen hver
torsdag kl. 14.15 – 15.15.
Der er mulighed for, at børnene hentes
på skolen kl. 14.00. Vi mødes ved
trappen op til lærerværelset i
indskolingen.
Helle V. Skov
Kirke- og kulturmedarbejder/kirkesanger

Et frisk pust ved Munkebo Kirke, som i
den grad er blevet vel modtaget, og
blevet en succes.
René K. Blomberg
Korleder & organist

PS: Vi "fangede" Sara ved bussen, men bringer et foto af
alle spirevipperne i næste kirkeblad!
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Pigekoret

Inspirationsudstilling

Munkebo Kirkes pigekor
Korprøve hver torsdag kl. 15.30–16.30
(hvis intet andet er nævnt i mødeplanen!)
Aldersgrænse for optagelse i pigekoret
er 10 år/4. klasse, samt en optagelsesprøve/stemmeprøve med en prøvetid
på 3 måneder uden løn!
Løn:
kr. 50,- pr. korprøve
kr. 100,- pr. kirkeligt arrangement
Pigekoret øver i konfirmandlokalerne,
Fjordvej 66, 5330 Munkebo.
Pigekoret synger ved ca. 1. månedlig
gudstjeneste, samt ved koncerter,
rytmiske gudstjenester/arrangementer
samt deltager i korstævner og kurser.

Bliv inspireret i dine tanker om
gravsten - der er flere muligheder
end man lige går og tror.
Det er med stor glæde vi her på
Munkebo kirkegård i efteråret overtog
Stenhuggerlaugets Vandreudstilling.
Udstillingen tæller ca. 30 gravsten fra
forskellige stenhuggere, som viser nogle
af de mange muligheder, der er.
Udstillingen viser ikke standardløsningen, men derimod den unikke og
personlige sten.
Udstillingen viser mange muligheder og
skaber opmærksomhed om nytænkning
på kirkegården, siger bestyrelsesmedlem i Stenhuggerlauget Sally Kelbøl,
som har været med til at organisere
udstillingen:

Henvendelse/informationer
"Det er vigtigt, at efterladte har
mulighed for at føle efter og tænke sig
rigtig godt om og bruge lidt mere tid,
når man skal vælger en gravsten.
Der er rigtig mange flotte standard
løsninger, vi vil med denne udstilling
gerne vise, vi kan meget mere end det"

Organist René Blomberg
Tlf: 26 82 15 92 / 66 15 36 14
organist.blomberg(at)mail.dk

Udstillingen vil være på Munkebo
kirkegård til slutningen af efteråret
2016.

Pigekoret i
Munkebo
Kirke
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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

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?
Hver anden torsdag kl. 16.00 – 17.30 i
konfirmandstuen.
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 konfirmandstuen og
starter altid kl. 16.30.
Mødedatoer på: www.munkebo-kirke.dk

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

Forårets koncerter
Forårskoncert i Munkebo Kirke
Torsdag den 28. april kl. 19.30
Medvirkende:
Pigekoret & Gospel/rytmiske kor v/
René K. Blomberg
Spirevipperne v/ Helle V. Skov
Gunnar Jacobsen, trompet
Flemming Serritskov-Jensen, sang,
tværfløjte, saxofon
Helle V. Skov, sang
Forårskoncerten i Munkebo Kirke er et
helt nyt tiltag, hvor kirkens ansatte, kor,
og de solister, som spiller regelmæssigt i
kirken, vil opføre en koncert med de
lokale kræfter i højsædet.
Der vil blive præsenteret en flot buket af
forskelligt musik og korsang.
Som kronen på værket afslutter alle
udøvende musikere i fællesskab
koncerten af på festlig vis!
Desuden vil der blive sunget et par
forårsbebudere som fællessang.
Alle er hjertelig velkommen!
Munkebokorets forårskoncert
Mandag d. 2. maj kl. 19.30
2. maj inviterer Munkebokoret igen på
forårskoncert. Også denne gang vil
programmet spænde vidt – klassisk,
musical, salmer, årstidssange m.m.
Desuden vil en lille instrumental-gruppe
også fylde kirken med dejlig musik.
Koret håber at ramme smagen hos sit
trofaste publikum og ser frem til endnu
en stemningsfuld aften i Munkebo Kirke.

Tre kække indsamlingsfyre.
I 2015 gik mere end 20.000
frivillige indsamlere på gaden til
fordel for Folkekirkens Nødhjælps
arbejde og indsamlede 14 mio.
kroner.
Fotograf: Mikkel Østergaard

Sogneindsamling - søndag den 13. marts 2016
Del med verdens fattigste kvinder
Søndag den 13. marts 2016 vil Munkebo
Kirke gerne sende så mange frivillige
indsamlere på gaden, at alle i sognet får
mulighed for at give verdens fattigste
kvinder en håndsrækning.
Dele-filosofien har vundet frem de
seneste år. Ideen i deleøkonomien er at
udnytte vores egne - og hinandens ressourcer på en gensidigt fordelagtig
måde.
Tankegangen at ’dele med den fattige’
er meget ældre og står som en helt
central grundpille i både kristendommen
og vores kultur. Vi finder den i de
bibelske historier og i den gamle
høstsang: ’Rev vi marken let, det er
gammel ret, fuglen og den fattige skal
også være mæt’
Derfor er overskriften for årets
Sogneindsamling: ”Del med verdens
fattigste kvinder”.
”Hvis vi vil se virkelig udvikling her i
verden, skal vi investere i kvinderne”,
siger Desmond Tutu, tidligere
ærkebiskop i Sydafrika.

landbruget i udviklingslande kunne
producere 20-30 procent mere
Hvis kvinder får en uddannelse, har
deres børn dobbelt så gode chancer
for at overleve
Hvis flere børn overlever, vælger
mange kvinder og familier at få færre
børn.
”Når vi hjælper en kvinde, hjælper vi
hele hendes familie, så vi synes, det
giver rigtig god mening at samle ind til
kvinderne, ” siger Mikael Andersen,
indsamlingsleder i Munkebo.

Meld dig som indsamler
Du kan melde dig som indsamler hos
Munkebo Kirke på telefon: 65 97 67 71
eller på mail: mka@andersen.mail.dk
allerede nu og del din søndag med
verdens fattigste kvinder.
Du kan også melde dig som indsamler
på www.noedhjaelp.dk.
I Munkebo Kirke samler vi ind fra kl.
10-13. Vi slutter indsamlingen af med
hygge i konfirmandstuen.

Både Verdensbanken og FN giver ham
ret:
Hvis kvinder får egen indtægt, stiger
hele familiens uddannelses- og
sundhedsniveau
Hvis kvinder får ret til at eje jord og
optage lån på lige fod med mænd, vil
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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
Gravermedhjælper Solvej Lorenzen
Tlf.: 50 48 31 44
Kirketjener Jan Jäger-Bukh
Tlf.: 42 46 42 16

Kirkeblad:
Stof til kirkebladet sendes til redaktionen på
e-mail: mka@andersen.mail.dk
Deadline: 1. maj 2016

Forsidefoto: Detalje fra stolerække i Munkebo Kirke
Bagsidefoto: Prædikestolen i Munkebo Kirke

Kirketjenerassistent Solvejg Mogensen
Tlf.: 22 99 32 45
Menighedsrådsformand Orla Drejer
Tlf. 65 97 75 10

www.munkebo-kirke.dk

