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Høsttid og efterår
Indsættelse og præsentation af ny sognepræst
Igen i år markeres Spil Dansk Dagen
Ungdomsgudstjenester i Munkebo Kirke
Hvem vil med i poolen?

Spil Dansk Dagen

Tour de Kerteminde 2014

Det er 3. gang, at Munkebo og
Kølstrup Kirker markerer ”Spil
Dansk Dagen”, og det med rigtig
stor succes.
De 2 kirkers kirkekor slår sig igen sammen til ét kor, hvor fællessangen med
menigheden er i højsædet.
Derudover vil de 2 kor synge sammen,
og hver for sig.
Konceptet omkring ”Spil Dansk Dagen”
bygger på, at det kun er musik med
danske komponister og tekstforfattere.
Der vil ved denne aften i Munkebo Kirke
blive sunget sange fra den danske
sangskat, evt. krydret på andre sprog,
blot at det er med 100% dansk musik
og tekstforfattere.
En spændende musikalsk aften som de
2 kor glæder sig meget til, og med håb
om at rigtig mange fra Munkebo og
Kølstrup Sogn vil bakke op om ”Spil
Dansk Dagen”

Torsdag den 30. oktober
kl. 19.00 i Munkebo Kirke
Medvirkende:
Munkebo Kirkes Pigekor & Huldas Tøser
under ledelse af hhv René K. Blomberg
og Helle V. Skov.
Flemming Serritskov Jensen, solist
Mads Davidsen, præst
René K. Blomberg, organist
Yderligere information om Spil Dansk
Dagen kan læses på hjemmesiden:
www.spildansk.dk
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Det er 7. gang, at Munkebo Kirke og
Kerteminde Cykelklub sender cykelryttere ud på de nordøstfynske veje.
Vi forventer over 1.000 cykelryttere
fra hele landet til start i indsamlingsløbet, hvor hele overskuddet går til
Folkekirkens Nødhjælps arbejde mod
sult!
I år får touren kastet stjerneglimmer
over sig, da DCU stiller både med
professionel speaker og cykelryttere.
Som noget nyt har vi også en rute til
kajakroere på 20 kilometer i Noret.
De mindste kan også få en god
cykeloplevelse, idet vi arrangerer en
lukket cykelbane, hvor børn, ganske
gratis, kan prøve cyklebanen - og hvis
banen gennemføres, får børnene udleveret et flot diplom.
Igen i år afholder vi flot lotteri med
masser af gevinster.
Vi har også andre spændende stande,
som er et besøg værd.
Tilmelding foregår via hjemmesiden:
www.tourdekerteminde.dk
Vi efterlyser masser af tilskuere, så kik
endelig forbi og gør dagen ekstra festlig.

Munkebo Kirke var med på Folkekirkens Ferietur 2014
Onsdag aften mødtes vi alle på stranden
til pandekagebagning. På trods af meget
vind, lykkedes det os at lave et dejligt
bål og så kom der gang i panderne. Der
var nok pandekager både til mennesker
og måger.

"Hvem vil med i poolen?"...
Sådan lød spørgsmålet hver dag i uge
27 på Folkekirkens Ferietur, hvor 6
familier fra Munkebo blev installeret i
hver sin ferielejlighed.
I år er turen gået til Feriecenter Klinten
ved Faaborg og vi indledte ugen med
fælles grill aften, så vi kunne lære hinanden lidt at kende.
Tirsdag var vi alle ude at køre veterantog fra Faaborg til Korinth tur- retur. For
nogle af børnene var det første gang de
var ude at køre tog og de morede sig
med at vinke til forbi-passerende. I
Korinth var der pause, hvor en del af
børnene var inde i det store gamle
diesellokomotiv.

Hele torsdagen tilbragte vi på Avernakø
i selskab med Gitte Ged. Hun viste os
rundt, fortalte om livet på den lille ø
med kun 103 indbyggere og serverede
frokost for os.
Fredag var store slappe, bade, hygge
dag med fællesspisning i restauranten
inden vi lørdag pakkede sammen og
vendte næsen mod Munkebo med
trætte glade børn og voksne.
Helle V. Skov

Ungdomsgudstjenester i Munkebo Kirke
VORHERRE BEVARES!
Præster siger en masse mærkelige ting.
De ved ikke noget om facebook eller
twitter. De kender kun alle de gammeldags ord, som står i biblen. Henne i
kirken er det hele meget højtideligt og
svært at forstå.

Hvis du skal konfirmeres næste forår,
bliver du også inviteret til denne dag, og
der er møde om konfirmationsforberedelsen efter gudstjenesten.

Synes du også det?
Så kom til vores ungdomsgudstjeneste
torsdag d. 9. oktober kl. 19.00 – så
laver vi en ordbog for præster!
Ungdomsgudstjenester er gudstjenester
i en form, som kommer mere i øjenhøjde med de unge og deres hverdag.
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Døbte
29.
29.
20.
26.

maj: Anna Vedel Jensen
juni: Lucas Bjerby Pedersen
juli: Noah Stovgaard-Madsen
juli: Isabel Mai Rielke Tufvesson

Viede

24. maj: Hanne Bolander & Claus
Jørgensen
24. maj: Sabine Niemann Lillesø &
Jakob Bisgaard Lillesø
7. juni: Pernille Bisgaard Mikkelsen &
Simon Bisgaard Mikkelsen
26. juli: Christina Mai Tufvesson & Kenni
Rielke Tufvesson

Døde
2. maj: Niels Jørgensen
2. maj: Johan Henry Rasmussen
8. maj: Jan Andersen
8. maj: Allan Brus Sørensen
9. maj: Randy Susan Jensen
25. maj: Mogens Peter Bang
30. maj: Anny Johanne Krog
30. maj: Edith Vognsen
4. juni: Erik Haugaard Sørensen
6. juni: Arthur Frederiksen
8. juni: Henning Pedersen
14. juni: Ruth Bisgaard Larsen
21. juni: Jens Philip Georgsen
26. juni: Aage Jørgensen
4. juli: Annette Tipsmark Therkildsen
13. juli: Frede Villy Sørensen
13. juli: Ib John Petersen
19. juli: Ingrid Hilma Katarina Sørensen
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Plejehjemsgudstjenester
LINDHØJ
Torsdag d. 4. september 10.00
Eva Fischer Boel
Torsdag den 18. september 10.00
Mads Davidsen
Torsdag den 2. oktober 10.00
Mads Davidsen
Torsdag den 16. oktober 10.00
Sang med sanger og organist
Torsdag den 30. oktober 10.00
Eva Fischer Boel
Torsdag den 13. november 10.00
Mads Davidsen
Torsdag den 27. november 10.00
Eva Fischer Boel
TROELSKÆR
Torsdag den 11. september 10.30
Mads Davidsen
Torsdag den 9. oktober 10.30
Eva Fischer Boel
Torsdag den 6. november 10.30
Mads Davidsen

GUDSTJENESTELISTE

Munkebo Kirke
September
Søndag den 7. september 16.00
12. s.e. trinitatis
Pigekoret medvirker
Indsættelse af Mads Davidsen

November
Søndag den 2. november 19.00
Allehelgen
Pigekoret medvirker
Solist Maja Johansen Blenner
Eva Fischer Boel

Torsdag den 11. september 19.00
Stillegudstjeneste
Pigekoret medvirker
Eva Fischer Boel

Skubbegudstjeneste:
Torsdag den 6. november 14.30
Eva Fischer Boel

Søndag den 14. september 11.00
13. s.e. trinitatis
Mads Davidsen

Søndag den 9. november 11.00
21. s.e. trinitatis
Mads Davidsen

Søndag den 21. september 19.30
14. s.e. trinitatis
Mads Davidsen

Torsdag den 13. november 19.00
Stillegudstjeneste
Pigekoret medvirker
Mads Davidsen

Søndag den 28. september 15.00
15. s.e. trinitatis (Høstgudstjeneste)
Pigekoret medvirker
Eva Fischer Boel

Oktober
Søndag den 5. oktober 14.00
16. s.e. trinitatis (Døvegudstjeneste)
Døvepræst Christina Ebbesen
Torsdag den 9. oktober 19.00
Ungdomsgudstjeneste
Pigekoret medvirker
Eva Fischer Boel og Mads Davidsen
Søndag den 12. oktober 11.30
17. s.e. trinitatis
Eva Fischer Boel
Søndag den 19. oktober 09.30
18. s.e. trinitatis
Niels Overgaard

Søndag den 16. november 09.30
22. s.e. trinitatis
Mads Davidsen
Søndag den 23. november 17.00
Sidste søndag i kirkeåret
Eva Fischer Boel
Søndag den 30. november 10.00
1. søndag i Advent (Radiotransmiteres)
Pigekoret medvirker
Eva Fischer Boel

Muligheder for lørdagsdåb
Lørdag den 4. oktober 11.00
Eva Fischer Boel
Lørdag den 1. november 11.00
Eva Fischer Boel

Søndag den 26. oktober 17.00
19. s.e. trinitatis (Familiegudstjeneste)
Mads Davidsen
Torsdag den 30. oktober 19.00
Spil Dansk Dagen
Pigekoret og Huldas Tøser medvirker
Mads Davidsen
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Ny sognepræst i Munkebo
En kirke for alle
Da jeg var barn, havde vi en meget
gammeldags præst, som kun prædikede
for de voksne. Det resulterede i nogle,
fra min synsvinkel, meget alternative
gudstjenester, når jeg kedede mig, og
fantasien tog mig med på langfart væk
fra prædiken og gudstjeneste. Jeg
drømte mig ombord på de fine kirkeskibe, tog på togter til fjerne egne med
skibsklokker, stærk altervin og en mand
der fra sin tønde fortalte om farisæere,
om halte, blinde og lamme mennesker
fra fjerne og eksotiske egne.
Det var bestemt ikke kedeligt, det
havde bare ikke meget med kristendom
at gøre. Siden har jeg sat mig for, at jeg
vil gøre kristendommen og kirkens
gudstjeneste forståelig og levende både
for børn og voksne, så gudstjenesten og
det kirkelige fællesskab bliver tilgængeligt for alle.
Når et menighedsråd søger ny præst
kræver det et enormt forberedelsesarbejde. Man skal analysere sognet,
finde frem til hvem der bor i sognet,
hvilken type præst der passer til
sognets beboere og ikke mindst, hvilke
tilbud man som kirke vil udbyde.
Jeg var i foråret blandt de håbefulde
kandidater, der søgte stillingen i
Munkebo. At valget faldt på mig, er jeg
meget taknemmelig og ydmyg overfor,
og jeg håber, at jeg kan leve op til
forventningerne og bi-drage til at
udvikle kirkelivet i Munkebo.
Jeg er 38 år gammel er gift med
Kirstine, som er psykolog på Børne- og
Ungdomspsykiatrisk afdeling på OUH. Vi
har to børn Ingrid og Valdemar på hhv.
6 og 4 år og bor i Skibhuskvarteret i
Odense, hvilket betyder, at der ikke er
langt til Munkebo, hvor jeg glæder mig
til at være og virke fra mit nye kontor i
Olgas hus.

6

Selvom jeg nu er voksen, så er jeg ikke
holdt op med at tage på togter, som det
skete under barndommens gudstjenester. Nu går turen ind i kristendommens fantastiske univers, et univers
af salmesang og ord, et univers af dåb
og nadver, som bringer mennesker
sammen i en tid, hvor der er så meget
brug for fællesskaber. Kirken er for mig
stedet, hvor vi tør tale om liv og død,
om meningen med livet, om tilgivelse og
ikke mindst om, hvad vi tror på.
Jeg håber på, at jeg kan bidrage til at
lave gudstjenester og aktiviteter i
Munkebo, som gør det muligt for endnu
flere børn og voksne at stifte bekendtskab med kirke og kristendom. Det
handler vel i grunden om, at vi sammen
bliver bedre til at forstå vores kultur, at
vi forstår os selv og hinanden, som
mennesker og har et sted, hvor vi
samles om livets store spørgsmål.
Jeg takker Munkebo menighedsråd
mange gange for tilliden og glæder mig
meget til at møde Jer i Munkebo, når
jeg begynder den 1. september.
Vi ses i Munkebo Kirke!
Mads Davidsen

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

Musik & Koncerter
Al-Anon møder
Al-Anon er et fællesskab af slægtninge
og venner til alkoholikere.
Onsdage 19.00 - 20.30 (ulige uger)
Olgas Hus, Munkebo

Stille- og ungdomsgudstj.
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.
Munkebo Konfirmandstue:
24. september kl. 16.00
22. oktober kl. 16.00
26. november kl. 16.00

Stillegudstjenester i Munkebo Kirke er
præget af ro, levende lys, og smuk
musik. Pigekor medvirker!
Ungdomsgudstjenester i Munkebo Kirke
er en blanding af kirkens pigekor og et
lokalt ungdomsband.
STILLEGUDSTJENESTE
11. september kl. 19.00
13. november kl. 19.00
UNGDOMSGUDSTJENESTE
9. oktober kl. 19.00

Koncerter & arrangementer
TOUR DE KERTEMINDE 2014
Søndag den 28. september afvikles
indsamlingsløbet for syvende år i træk.
Læs mere på www.tourdekerteminde.dk
SPIL DANSK DAGEN 2014
Torsdag den 30. oktober markeres "Spil
Dansk Dagen" med pigekoret fra
Munkebo Kirke og Huldas Tøser fra
Kølstrup Kirke. Flemming Serritslev
Jensen er solist.
JULEKONCERT 2014
Julekoncert med Luciaoptog i Munkebo
Kirke den 4. december kl. 19.30
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Kontaktoplysninger
Kirkekontor
Fjordvej 66 - 5330 Munkebo
Tlf.: 65 97 67 71
Mail: chbl@km.dk
Kontortid:
Mandag-tirsdag: kl. 09.30 - 12.00
Onsdag: L U K K E T
Torsdag: kl. 12.30 - 17.00
Fredag: kl. 09.30 - 12.00
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.: 20 42 04 94
Mail: mada@km.dk
Organist René Blomberg
Tlf.: 26 82 15 92
Mail: organist.blomberg@mail.dk
Sognemedhjælper og kirkesanger
Helle V. Skov
Tlf.: 22 67 17 41
Mail: hvas@km.dk
Graver Jesper Larsen
Tlf.: 22 99 30 85

Stof til kirkeblad sendes til redaktionen på
e-mail: mka@andersen.mail.dk

Kirketjener Elin Sørensen
Tlf.: 22 99 32 45

Deadline: 1. november

Menighedsrådsformand Orla Drejer
Tlf. 65 97 75 10

Forsidefoto: Munkebo Bakke 2014
Bagsidefoto: Indsamlingsbøsse i Munkebo Kirke

www.munkebokirke.dk

