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Kirkens hverdag
Strukturændringer og ny præst i Munkebo Kirke
Stillegudstjeneste og skubbegudstjeneste
Syvende udgave af Tour de Kerteminde
Årets konfirmander i Munkebo Kirke
Hvorfor fejrer vi Pinse?

Hvorfor fejrer vi Pinse?
OG HVAD ER TRINITATIS?

P i n s e

T r i n i t a t i s

”Hvorfor fejrer vi pinse?” Nogenlunde
sådan et spørgsmål kan man risikere at
få stillet af en journalist, hvis man går
rundt inde i Odense centrum omkring
pinsetid. Det er nærmest obligatorisk
gods, at der skal sådan et indslag med i
tv-nyhederne i denne tid, og jeg tør
godt røbe, at de langt de fleste ikke kan
svare på spørgsmålet.

Trinitatis betyder treenighed på latin.
Trinitatistiden begynder søndagen efter
pinse og varer til sidste søndag før
advent.

Pinsen har med Helligåndens komme at
gøre, men det er ret luftigt for de fleste
mennesker, hvad det betyder. Men hvad
er pinsen folkeligt set? Hvad erfarer vi i
forbindelse med pinsen? Ja, vi erfarer
vel, at det ofte er en grøn og frodig tid.
Temperaturen stiger, safterne springer,
solen danser næsten hele døgnet rundt
og farverne er klare og smukke. Pinsen
har noget med forår og forsommer at
gøre. Som et særligt nærvær, hvor alt
ånder liv og nye begyndelser. Det kan vi
mærke, og det kan vi sanse.
Sådan er det også med pinsen i kristelig
optik. Her handler det også om nærvær.
Og det handler om forbindelse og
fornyelse. Om saft og kraft. Helligånden
kommer, og den forbinder os til det
guddommelige. Den er det i vores liv,
der får det grå og visne til at sætte
blomst og folde sig ud. Den blæser det
støvede og døde ud af vores forstenede
hjerter og varmer dem op, så vi kan
mærke, at vi virkelig lever og ånder.
Den forbinder os til Guds skaberkraft og
hans altopofrende kærlighed i Jesus.
Pinse er, at Gud bor hos os, fordi hans
ånd kommer til os som nærvær, liv,
kraft og kærlighed.
Sognepræst Eva Fischer Boel
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Trinitatis søndag er en lille kirkelig festdag for treenigheden: Gud Fader, Gud
Søn og Gud Helligånd. Gennem
vinterens og forårets mange højtider
bliver begivenheder knyttet til Gud som
skaber, som Guds søn og som Helligånd
fejret hver for sig. Trinitatis søndag
markeres enheden af Gud Fader, Søn og
Helligånd.
Derpå følger trinitatistiden hen over
sommeren og efteråret. Den kaldes
kirkens hverdag eller det festløse halvår.
Afhængig af påskens placering er der
omkring 25 trinitatissøndage.
Trinitatistidens farve er grøn, der i
kirken symboliserer håb og vækst.
I trinitatistiden skal de store højtiders
budskab slå rod og vokse til.
Søndagenes gudstjenester tematiserer
betydningen af Guds skabelse, af Jesus´
liv, død og opstandelse og af Helligåndens nærvær for mennesker i dag.
Midt i trinitatistiden kommer høsttiden,
som traditionelt er blevet fejret med
høstgudstjenester. Danmark var
tidligere overvejende et landbrugssamfund. Derfor har høstgudstjenesten
haft stor betydning som afslutning på
årets høst på markerne.
Folkekirken.dk

Skubbegudstjeneste
-hvad er nu det for noget?
Jo, det betyder, at de plejehjemsbeboere, der gerne vil deltage i
gudstjenesten, får tilbuddet om at
komme til kirken i stedet for, at kirken
kommer til dem.
4-5 gange årligt tilbyder de frivillige
”skubbere” på Lindhøj Plejecenter at
hjælpe interesserede plejehjemsbeboere
ned i Munkebo Kirke således, at gudstjenesten kan forgå i mere ”troværdige
omgivelser”, end man kan tilbyde på et
travlt plejehjem.
Gudstjenesten er en stund til eftertænksomhed for både beboere og
skubbere, det er også en oplevelse for
os alle at synge med på salmerne til
orgel-akkompagnement og med god
hjælp af kirkens pigekor.
Vore to præster skiftes til at ”være på”,
og efter gudstjenesten bliver vi alle budt
på kaffe og kage i våbenhuset. Ikke alle
kørestole kan være der samtidig, men
så er det også OK at drikke kaffe inde i
kirken eller udenfor, hvis vejret tillader
det.
Der er altid god tilslutning, og vi som
skubbere kan være sikre på, at der er
job til alle på disse dage.
Grethe Nielsen

Stillegudstjeneste
-hvad er nu det for noget?
Ja sådan er der nok mange der tænker.
Jeg må også indrømme, at jeg var lidt
skeptisk, da jeg første gang hørte om
den form for gudstjeneste, da jeg ikke
altid er så begejstret for ændring af det
gode gamle og velkendte. Heldigvis
kunne jeg have sparet min bekymring,
idet jeg fik alle tiders gode oplevelse.
Gudstjenesten begynder kl.19 og varer
ca. 45 minutter.
Ti minutter inden gudstjenestens
begyndelse er der dæmpet orgelmusik,
og der er klokkeringning med bedeslag.
Der indledes med præludium ved
pigekoret, derefter er der bøn,
tekstlæsning og fællessang. Der er fem
minutters stilhed, hvor der er mulighed
for at tænde et lys samt indre bøn og
fordybelse. Der afsluttes med Fadervor
og Velsignelsen samt fællessang og
postludium.
Det er en meget smuk og stemningsfuld
gudstjeneste hvor jeg går hjem med en
dejlig fornemmelse af fred og ro samt
troen på, at der er lyttet til min bøn.
Der afholdes stillegudstjeneste en gang
hver måned. Stor tak til Eva Boel som
har taget initiativ til dette.
Til slut et godt råd: Kom selv og oplev –
der er god plads i kirken, det er gratis
og alle kan få noget med hjem.
Ebba Kjærulff
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GUDSTJENESTELISTE

Munkebo Kirke
Juni

August

Søndag den 1. juni 19.00
6. s.e. Påske
Niels Overgaard

Søndag den 3. august 11.00
7.s.e. Trinitatis
Vita Andreasen

Torsdag den 5. juni 14.30
Skubbegudstjeneste

Søndag den 10. august 17.00
8.s.e. Trinitatis
Eva Fischer Boel eller ny sognepræst

Søndag den 8. juni 11.00
Pinsedag
Eva Fischer Boel
Mandag den 9. juni 14.00 (Kølstrup)
2. Pinsedag
Friluftsgudstjeneste i Kølstrup Kirke
Knud Erik Kristensen og Eva Boel
Torsdag den 12. juni 19.00
Stillegudstjeneste - pigekor medvirker
Eva Fischer Boel
Søndag den 15. juni 17.00
Trinitatis
Eva Fischer Boel
Søndag den 22. juni 11.00
1.s.e. Trinitatis
Knud Erik Kristensen
Søndag den 29. juni 09.30
2.s.e. Trinitatis
Eva Fischer Boel

Søndag den 17. august 09.30
9.s.e. Trinitatis
Eva Fischer Boel eller ny sognepræst
Søndag den 24. august 11.30
10.s.e. Trinitatis
Eva Fischer Boel
Torsdag den 28. august 14.30
Skubbegudstjeneste
Søndag den 31. august 17.00
11.s.e. Trinitatis
Eva Fischer Boel eller ny sognepræst

September
Søndag den 7. september
12.s.e. Trinitatis kl. 9.30
Eva Fischer Boel eller ny sognepræst
Torsdag den 11. september 19.00
Stillegudstjeneste - pigekor medvirker
Eva Fischer Boel

Juli
Søndag den 6. juli 11.00
3.s.e. Trinitatis
Vita Andreasen
Søndag den 13. juli 11.00
4.s.e. Trinitatis
Knud Erik Kristensen
Søndag den 20. juli 09.30
5.s.e. Trinitatis
Knud Erik Kristensen
Søndag den 27. juli 11.00
6.s.e. Trinitatis
Knud Erik Kristensen

4

Søndag den 14. september 11.00
13.s.e. Trinitatis
Eva Fischer Boel eller ny sognepræst
Søndag den 21. september 09.30
14.s.e. Trinitatis
Eva Fischer Boel eller ny sognepræst
Søndag den 28. september 15.00
15.s.e. Trinitatis
Eva Fischer Boel eller ny sognepræst

Flere gudstjenester på
Lindhøj Plejecenter
Af sognepræst Eva Fischer Boel

Helle V. Skov (sognemedhjælper og
kirkesanger) og jeg deltog i efteråret i
en temadag under overskriften ”Åndelig
omsorg for ældre”.
I denne temadag deltog også to plejehjemsassistenter fra Lindhøj.
Efterfølgende holdt vi fire sammen med
plejehjemsleder Susanne Klint et godt
og konstruktivt møde, hvor vi besluttede
at øge frekvensen af plejehjemsgudstjenester på Lindhøj betydeligt ud
fra den betragtning, at regelmæssighed
og genkendelighed i gudstjenesterne er
vigtigt for de ældre.
Vi diskuterede og revurderede også
gudstjenestens location, således at
gudstjenesten ikke længere bliver holdt
i det store fællesrum, hvor der er meget
uro, men nu finder sted i afdelingen
”Ærteblomsten” i et fælles opholdsrum
der, hvilket giver betydelig mere ro.

Plejehjemsgudstjenester
Gudstjenester Troelskær:
Torsdag den 8. maj kl. 10.30 – 11.30
Torsdag den 5. juni kl. 10.30 – 11.30
Onsdag den 9. juli kl. 10.30 – 11.30
Torsdag den 14.aug. kl. 10.30 - 11.30
Gudstjenester Lindhøj:

Således bliver der nu holdt gudstjeneste
på Lindhøj 2 gange om måneden - tillige
med en månedlig gudstjeneste på
Troelskær samt skubbegudstjenesten i
Munkebo Kirke hver anden måned.

Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

den
den
den
den
den
den

15. maj kl. 10.00 - 11.00
12. juni kl. 10.00 - 11.00
26. juni kl. 10.00 - 11.00
10. juli kl. 10.00 - 11.00
7. aug. kl. 10.00 - 11.00
21. aug. kl. 10.00 - 11.00
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Pastorats-deling og ny præst i Munkebo Kirke
Pr. 1. marts 2014 blev KølstrupMunkebo Pastorat opløst, og
Kølstrup og Munkebo blev to
selvstændige pastorater.
Det betyder, at undertegnede ikke
længere er sognepræst i Kølstrup,
ligesom Knud Erik Kristensen ikke
længere er sognepræst i Munkebo men i stedet ud over sit embede i
Kølstrup skal betjene Rønninge Sogn i et
vist omfang.
Pastorats-delingen skyldes primært, at
arbejdspresset i Munkebo har været
stigende over et længere stykke tid.
Dels fordi der er i en stigning i
bisættelser og begravelser (der er flere
ældre i Munkebo end på landsgennemsnit), og dels fordi der er et
ønske om/behov for at nytænke og
udvide kirkens arbejde med aktiviteter
og forskellige gudstjenester.

Mange dygtige og velkvalificerede
præster har vist interesse for embedet,
så det bliver spændende at se, hvem
der ansøger stillingen. Personligt glæder
jeg mig meget til det arbejde, der
venter. Det bliver spændende sammen
med den nye præst, ansatte ved kirken
og menighedsrådet at få set nærmere
på, hvordan vi i fremtiden skal prioritere
vores ressourcer, så det kirkelige
arbejde giver bedst mulig mening for de
mennesker, som bor her i sognet.
Ideer til kirkelige aktiviteter og
konstruktive forslag modtages gerne.
Sognepræst Eva Fischer Boel

Biskoppen har derfor besluttet, at der
skal tilføres flere præsteressourcer til
Munkebo, og løsningen er således
blevet, at Munkebo Kirke skal have to
fuldtidsansatte præster. At der fra
biskoppelig side er fokus på Munkebo
Kirke og opbakning til, at der skal
sættes ekstra ind her, kan vi kun hilse
velkommen!
I den forbindelse skal der ansættes en
ny præst i Munkebo, og i skrivende
stund (5. maj) udløber stillingsopslaget.

Nyt fra organisten
OPTAGELSESPRØVE TIL PIGEKORET
Torsdag d. 21. august kl. 15.30 – 16.30
i konfirmandstuen, Fjordvej 66, 5330
Munkebo.
Nærmere oplysninger om pigekoret kan
ske til organist René K. Blomberg på
mail: organist.blomberg@mail.dk eller
tlf. 26 82 15 92
Korprøve hver torsdag kl. 15.30 – 16.30
i konfirmandstuen.
Den 1. gang er torsdag d. 28. august.
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2 x Jubilæum i Munkebo

Lørdag d. 26. april fejrede vi jubilæum i
Munkebo, idet graver Jesper Larsen
havde været ansat i 25 år.
Jesper blev fejret af kirkegængere,
menighedsråd og selvfølgelig sine
kolleger.
At kirken er et godt sted at være ses af,
at vi også havde et jubilæum den 1.
december 2013, hvor Hans H. Hansen
havde været medlem af menighedsrådet
i 40 år. På kirkens hjemmeside kan man
blandt andet læse formandens tale til
Hans.
Stort tillykke til begge jubilarer!

Når Tour de Kerteminde skydes i gang
- søndag den 28. september 2014 bliver det syvende gang, at motionsryttere fra hele landet sendes ud på
de smukke og let kuperede nordøstfynske veje.
Tour de Kerteminde 2014 skal også
være for de mindste, og derfor laver vi
en lukket cykelbane på parkeringspladsen ved konfirmandstuen, hvor børn
i alle aldre kan udfordre sig selv. Der
udleveres et fint diplom til alle, der
gennemfører banen.
Og vi har endnu en nyhed, idet Kertinge
Nor inddrages med en rute på hele 20
kilometer for kajakroere.
I år bliver det endnu mere spændende
at være tilskuer, da en professionel
speaker vil kommentere cykelløbet.
Danmarks Cykle Union arbejder hårdt
på, at 2-3 professionelle ryttere fra et
danskejet hold stiller til start.
Igen i år har vi stort lotteri med flotte,
sponsorerede præmier.

Al overskud går direkte til
Folkekirkens Nødhjælp
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Opslagstavlen
ONSDAGSCAFE
Den første og tredje onsdag i hver
måned afholder Munkebo Kirke sin
populære onsdagscafé.
Alle er velkomne!
Konfirmandstuen fra kl. 14.00 -15.30
BEMÆRK! Cafeen holder sommerferie i
hele juli og august.
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
BEMÆRK! Babysalmesang starter
onsdag den 20. august kl. 9.30 - 11.00
sidste gang onsdag den 29. oktober.
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
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Musik & Koncerter
MENIGHEDSRÅDSMØDER
Alle er velkommen til at overvære
Munkebo Kirkes menighedsrådsmøder.
Munkebo Konfirmandstue:
25. juni kl. 17.00
AL-ANON MØDER
Al-Anon er et fællesskab af slægtninge
og venner til alkoholikere.
Onsdage 19.00 - 20.30 (ulige uger)
Olgas Hus, Munkebo
STILLEGUDSTJENESTER
Stillegudstjenester i Munkebo Kirke er
præget af ro, levende lys, og smuk
musik. Pigekor medvirker!
Torsdag den 12. juni kl. 19.00
Torsdag den 11. september kl. 19.00
FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. pinsedag holdes traditionen tro en
friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven.
I år holdes gudstjenesten i Kølstrup og
sognepræsterne Knud Erik Kristensen
og Eva Fischer Boel står for liturgien.
Mandag den 9. juni 14.00 (Kølstrup)

DØBTE februar - april
MUNKEBO KIRKE
9. februar: Oliver Aagaard Mørkeberg
Jensen
9. februar: Liva Bach Vinkel
2. marts: Magnus Holm Stage
30. marts: Catja Møller Jespersen
6. april: Maja Hartlev Lindhart
6. april: Malthe Hartlev Lindhart
6. april: Astrid Juul Mortensen
6. april: Oliver Saxtorph Clausen
13. april: Waldemar Holmann Sørensen

DØDE februar - april
MUNKEBO KIRKE
12. februar: Erik Marius Madsen
17. februar: Jørgen Erik Hansen
15. marts: Christina Irona Christensen
16. marts: Gert Hansen Skok
18. marts: Svend Aage Christensen
19. marts: Anelie Lone Nielsen
25. marts: Jesper Lohmann
28. marts: Lisbeth Højkilde
29. marts: Lillian Dagny Bach
1. april: Sheryl Ann Smith
4. april: Oda Vilhelmine Schmidt
4. april: Poul Ejgild Tofte
7. april: Henning Nielsen
7. april: Frank Elnegaard Foged
9. april: Palle Finn Larsen
14. april: Leif Monrad Blåsvær
14. april: Jørn Johansen
22. april: Poul Lang Petersen

KONFIRMANDER april - maj
Inanna Tøt

19. april kl. 16

Natalie Nygaard Melbye
26. april kl. 14
Laura Olmütz Thomsen
(Hold 1)
Helena Lenskjold
Katja Nicoline Johansen
Andrea Møller Wehner
Laura Vestergaard Prindsholm Rasmussen
Bára Kristin Þráinsdóttir
Katrine Hedemann Lorenzen
Kathrine Kløppel Torkkeli
Morten Thor Ekstrøm
Mike Halstrøm
Andreas Niclas Grün
Jakob Miltoft Knudsen
Simon Miltoft Knudsen
Sofus Håkansson Qvick
Milan Karsten Rasch
Signe Nissen
26. april kl. 16
Channe Lykke Krog
(Hold 2)
Jenny Bæk Andersen
Maria Evald Pedersen
Mikkel Højløkke Langelykke
Luchas Bekker Pedersen
Mads Sandholdt Andreasen
Tobias Niko Heilmann
Kristine Pedersen
27. april kl. 09.30
Naja Vesterholm Nielsen
(Hold 3)
Mia Elisabeth Jensen
Anneline Hjort Witt
Anna Ballegaard Larsen
Nadja Eriksen
Emilie Mathilde Christensen
Naya Lunde Clausen
Kristian Pedersen
Emil Lillesø Nielsen
Peter Tipsmark Andersen
Ida Elisabeth Rasmussen
27. april kl. 11.30
Thea West Aagaard
(Hold 4)
Cecilie Nielsen
Nicoline Kongsbach Liltorp
Ea Lautrup
Michela Strate Geertsen
Lærke Kirch
Simon Plambech
Jeppe Wandrup Jørgensen
Lasse Stammer
Kasper Bøgelund Esklund Nielsen
Marco Hansen
Philip Jakobsen
Mathias Fahnøe Clément
Rie Rasmussen
Maria Christiansen
Astrid Helene Klitgaard Hansen
Rasmus Svane Gotfredsen
Rasmus Hansen Fabricius

10. maj kl. 14
(Hold 5)

Caroline Amalie Bæk Kehman
Monique Haubro Kristensen
Nick Engholm Andersen
Frederik Korshøj Jørgensen
Thomas Bøgebjerg Jensen
Nicki Svaneby
Jon Lilholt Sørensen
Christopher Snepryd Matzen
Kasper Edvardsen

11. maj kl. 10
(Hold 6)

Se fotos på side 10-11
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Øverst: Hold 1
10

Midt: Hold 2

Nederst: Hold 3

Øverst: Hold 4

Midt: Hold 6

Nederst til højre: Hold 5
11

