MUNKEBO KIRKE
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MAR-APR-MAJ 2015

Påske og Pinse
Morgenandagt hver fredag
Påske- og midnatsmesse
Konfirmationer i Munkebo Kirke
Tanke og tro - en foredragsrække

Tanke og tro
- en foredragsrække
Tanke og tro i middelalderen

Kierkegaard for begyndere

v/ sognepræst i Munkebo, Mads Davidsen

v/ sognepræst i Aunslev, Louise Schousboe

Foredrag den 19. marts kl. 19.00–21.30

Foredrag den 7. maj kl. 19.00-20.30

Hvordan opfattede mennesket sig selv i
middelalderen? I dette første foredrag om
middelalderens Europa, skal vi høre om
kristningen af Danmark, om udbredelsen af
klostervæsenet, om de tanker og ideer, som
kendetegner middelalderens verden.

Søren Aabye Kierkegaard blev født den 5.
maj 1813. Selvom han døde i en alder af
kun 42 år nåede han at efterlade sig en stor
samling skrifter, som har gjort ham berømt
over hele verden i dag. Kinesiske filosoffer
lærer sig dansk blot for at kunne læse den
store dansker på originalsproget. Men hvad
var det han gik og filosoferede over? Hvem
var han? Hvad er grunden til at han aldrig er
blevet glemt?

Sidst men ikke mindst skal vi høre lidt om
middelalderens kunst og musik.
Velkommen til alle.

Udgangspunktet for denne aften om Søren
Kierkegaard vil være en bog af Sørine
Godtfredsen: ”At leve med Kierkegaard”
I denne bog fortæller hun om, hvordan
Søren Kierkegaard er blevet hendes
livsledsager, og hun behandler mange
centrale temaer fra hans forfatterskab:
kærligheden, troen, valget, at være til som
menneske.

Foredragene Tanke og tro er en række foredrag, som giver en bred
introduktion til de forskellige perioder i Europas historie. I fire foredrag vil vi
give et indblik i henholdsvis middelalder, renæssance, oplysning og moderne
tid. Foredragene er for alle, som ønsker at vide mere om historie, teologi,
kunst og filosofi. Det kræver ingen forkundskaber at deltage i kurserne, de er
for alle, som er kirkeligt og kulturelt interesserede. De første to foredrag om
middelalder og renæssance varetages af Mads Davidsen, mens de næste to
om oplysning og modernitet varetages af Johanne Fårup, sognepræst i
Middelfart. Foredragsrækken forløber over det næste år. Man kan vælge at gå
til enkelte foredrag eller til hele rækken, alt efter lyst.
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Morgenandagt i Munkebo Kirke
- hver fredag kl. 09.00

Vi vil så gerne fællesskabet ved Munkebo Kirke! Derfor er vi som noget nyt
begyndt at holde morgenandagter i kirken hver fredag kl. 9! Vi synger tre
salmer, læser en af teksterne til den kommende søndag, siger trosbekendelsen og beder fadervor sammen. Så enkelt er det! Alle kan være med,
unge, konfirmander, gamle, børn og midaldrende - ja alle kan sågar stå for at
afholde en andagt, hvis nogen skulle have lyst. Det er såmænd ikke så
avanceret, og en lille vejledning til, hvordan man gør, kan fås på
kirkekontoret. Det er vores håb, at morgenandagten bliver 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!

Midnatsmesse

Friluftsgudstjeneste

Lørdag d. 4. april 2015 kl. 23.30

2. pinsedag på Munkebo Bakke kl. 14.00

Påskenat holder vi en smuk midnatsmesse i
Munkebo kirke, med musik, sang, ord og det
fantastiske budskab om, at vi skal leve,
selvom vi nogen gange må leve på trods.

Mandag den 25. maj rykker vi ud af
Munkebo Kirke for at holde gudstjeneste i
Guds frie natur. Det bliver en friluftsgudstjeneste på Munkebo Bakke.

Blæsertrio medvirker til denne stemningsfulde midnatsmesse.

Pigekoret medvirker til gudstjenesten.
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GUDSTJENESTELISTE

Munkebo Kirke
Marts
Søndag den 1. marts kl. 17.00
Lægmandsgudstjeneste
Eva Fischer Boel

Søndag den 19. april kl. 11.30
2. søndag efter påske
NBO

Søndag den 8. marts kl. 10.00
3. søndag i fasten
Eva Fischer Boel

Lørdag den 25. april kl. 14.00
Konfirmation
Eva Fischer Boel og Mads Davidsen

Søndag den 15. marts kl. 10.00
Midfaste
Mads Davidsen

Søndag den 26. april kl. 10.00
3. søndag efter påske
Konfirmation
Eva Fischer Boel og Mads Davidsen

Søndag den 22. marts kl. 10.00
Maria bebudelse
Mads Davidsen
Torsdag den 26. marts kl. 19.00
Stillegudstjeneste - Pigekor medvirker
Tema: Tro og tvivl
Mads Davidsen
Søndag den 29. marts kl. 10.00
Palmesøndag
Eva Fischer Boel

April
Torsdag den 2. april kl. 10.00
Skærtorsdag
Eva Fischer Boel

Torsdag den 30. april kl. 19.00
Aftenen før bededag
Stillegudstjeneste - pigekor medvirker
Eva Fischer Boel

Maj
Søndag den 3. maj kl. 10.00
4. søndag efter påske
Eva Fischer Boel
Søndag den 10. maj kl. 10.00
5. søndag efter påske
Mads Davidsen
Torsdag den 14. maj kl. 10.00
Kristi himmelfart
Mads Davidsen

Fredag den 3. april kl. 17.00
Langfredag
Liturgisk gudstjeneste
Eva Fischer Boel

Søndag den 17. maj kl. 10.00
6. søndag efter påske
Mads Davidsen

Lørdag den 4. april kl. 23.30
Påskenat
Eva Fischer Boel og Mads Davidsen

Søndag den 24. maj kl. 10.00
Pinsedag
Eva Fischer Boel

Mandag den 6. april kl. 10.00
2. påskedag
Mads Davidsen

Mandag den 25. maj kl. 14.00
2. pinsedag
Filuftsgudstjeneste på Bakken
Pigekor medvirker
Eva Fischer Boel og Mads Davidsen
(Tag gerne tæppe eller klapstol med til at
sidde på)

Lørdag den 11. april kl. 11.00
Mulighed for dåbsgudstjeneste
Lørdag den 11. april kl. 14.00
Konfirmation
Eva Fischer Boel og Mads Davidsen
Søndag den 12. april kl. 10.00
1. søndag efter påske
Konfirmation
Eva Fischer Boel og Mads Davidsen
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April - fortsat

Søndag den 31. maj kl. 10.00
Trinitatis søndag
Eva Fischer Boel

Mere om gudstjenesterne i Munkebo Kirke
Den tomme grav!
Stillegudstjeneste i anledning af påsken den
26. marts kl. 19.00
Inden gudstjenesten er der voksenundervisning over temaet tro og tvivl.
Undervisningen tager udgangspunkt i
Markusevangeliets skildring opstandelsen og
den tomme grav. Vi begynder i konfirmandstuen kl. 16.30 og slutter af med smørrebrød
og øl kl. 18.00 inden vi sammen går til
stillegudstjeneste i kirken.
Undervisningen er for alle, og det kræver ingen
forudsætning at deltage. Deltagelse i undervisningen er
gratis. Tilmelding kan finde sted på kordegnekontoret på
tlf. 65976771 eller på mail: chbl@km.dk

Lidelseshistorien i ord og musik
Liturgisk gudstjeneste langfredag den 3.
april kl. 17.00
Langfredag er dagen, hvor Jesus går den
pinefulde vej til korset. Vi mindes den
kærlighed, der er så grænseløs, at den er
klar til at ofre sit eget liv for livets skyld.
Organister, kirkesanger og præst sammensætter et program, hvor ord og musik
udtrykker Jesu lidelseshistorie, der fører til
korsets død.
Påske for fred
Midnatsmesse i Munkebo kirke lørdag den 4.
april kl. 23.30
Påskenat kryber vi i ly i Munkebo kirke. Vi
gør som de første kristne gjorde det under
forfølgelserne i Rom, de søgte i ly i deres
kirker og bekræftede hinanden i livet.
Påsken er kirkens helt store højtid, det er
den højtid, hvor vi fejrer Jesu opstandelse.
Det betyder, at vi påskenat lever med Jesu
opstandelse i ryggen. Jesu opstandelse er en
fortælling om at leve på trods. Vi trodser
mørket, vi trodser natten, vi trodser sygdom
og død, vi trodser alverdens uroligheder og
angst. Vi kryber i ly i Munkebo kirke til en
smuk midnatsmesse, med musik, sang, ord
og det fantastiske budskab om, at vi skal
leve, selvom vi nogen gange må leve på
trods.
Konfirmationer
At leve er at tro. Ingen kan leve uden tro.
Tro handler om, hvilket syn man har på
verden, hvilke ord man bruger om sit liv og
ikke mindst om andre menneskers liv. Vi
skaber altså verdener for hinanden gennem
vores ord. Til konfirmationerne i Munkebo
kirke har omkring 40 unge konfirmander
valgt, at de vil sige ja til kristendommen
som deres tro. Det betyder, at de går ud af
Munkebo kirke med en tro på, at Gud er
kærlighed, og at det er den kærlighed, som
de vil forsøge at bringe med sig gennem
livet i ord og handling. Det glæder vi os til at
fejre. Tillykke!

Konfirmationerne finder sted i Munkebo kirke
Lørdag den 11. april kl. 14.00
Søndag den 12. april kl. 10.00
Lørdag den 25. april kl. 14.00
Søndag den 26. april kl. 10.00
Bønner og varme hveder
Stillegudstjeneste torsdag den 30. april kl.
19.00
Det er aftenen før Stor Bededag, og derfor
står denne stillegudstjeneste i bønnens tegn
i valg af bibeltekster, salmer og musik. Kom
og vær med denne højtidelige aften - og vær
efterfølgende velkommen til at gå med over i
konfirmandstuen og spise varme hveder!
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Den 25. maj på Munkebo Bakke kl. 14.00
Det er ikke nyt, at vi 2. pinsedag rykker ud
af Munkebo Kirke for at holde gudstjeneste i
Guds frie natur. Og det er heller ikke første
gang, vi holder en friluftsgudstjeneste på
Munkebo Bakke: Vi holdt gudstjeneste
deroppe en fantastisk smuk maj-dag sidste
år i forbindelse med, at kikkerten i tårnet
skulle indvies, og at der derfor også var
inviteret en klokkenist til at spille på et
transportabelt klokkespil.
Det nye er imidlertid, at vi gerne vil gøre det
til en tradition at holde vores gudstjeneste 2.
pinsedag på Munkebo Bakke, som er et sted,
der næppe findes smukkere: Her ser man ud
over skaberværket, som det præsenterer sig
i al sin pragt.
Anden pinsedag i år er mandag den 25. maj.
Gudstjenesten begynder kl. 14.00
Tag gerne tæpper eller en klapstol med til at sidde på.
Der vil efterfølgende være mulighed for at købe kaffe og
kage, som sælges af den selvejende institution Munkebo
Bakke, der arbejder på en fremtid for Bakkegården.

Andre gudstjenester
Skubbegudstjenester:
Torsdag den 12. marts kl. 14.30
Torsdag den 21. maj kl. 14.30
Plejehjemsgudstjenester:
Lindhøj:
Torsdag den 5. marts kl. 10.00
Torsdag den 19. marts kl. 10.00
Torsdag den 16. april kl. 10.00
Torsdag den 1. maj kl. 10.00
Torsdag den 30. april kl. 10.00
Torsdag den 28. maj kl. 10.00
Troelskær:
Torsdag den
Torsdag den
Torsdag den
Torsdag den

12. marts kl. 10.30
9. april kl. 10.30
7. maj kl. 10.30
4. juni kl. 10.30
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Redaktionen fik en mail
Ingrid Rittmann har sendt redaktionen
en mail vedrørende en god juleoplevelse
i Munkebo Kirke:

Overblik
Hold styr på de kommende helligdage
og gudstjenester i Munkebo Kirke:

Søndag den 22. marts kl. 10.00
Maria Bebudelse
Søndag den 29. marts kl. 10.00
Palmesøndag
Torsdag den 2. april kl. 10.00
Skærtorsdag
Fredag den 3. april kl. 17.00
Langfredag
Lørdag den 4. april kl. 23.30
Påskenat
Søndag den 5. april - ingen gudstjeneste
Påskedag
Luciaoptog i Munkebo Kirke.
Fotograf: Stina Normann

Den 4. december 2014 havde jeg to kinesere
med til koncert i Munkebo Kirke.
De har ikke boet her så længe. Manden er
flygtet fra Kina for et par år siden, men hans
kone kom først for tre måneder siden.
Jeg hjælper dem med at lære dansk en gang
om ugen. Jeg tog dem med til Luciakoncerten fordi jeg tænkte, at det kunne
være rart for dem at se noget typisk dansk
her i før juletiden.

Mandag den 6. april kl. 10.00
2. påskedag
Torsdag den 30. april kl. 19.00
Aftenen før Bededag
Torsdag den 14. maj kl. 10.00
Kristi Himmelfart
Søndag den 24. maj kl. 10.00
Pinsedag
Mandag den 25. maj kl. 14.00
2. pinsedag på Munkebo Bakke

Jeg skal love for, det var en overraskelse.
Shibua - som hun hedder - sang med på alle
sange og var fuldstændig betaget af de
piger, der gik med lys i håret eller i hånden.
Bagefter gik vi over i konfirmandstuen og fik
gløgg og æbleskiver og selv om de ikke
kunne tale ret meget med de andre, synes
de alligevel, at det var hyggeligt.
Ingrid Rittmann Dec. 2014

BEMÆRK VENLIGST
Vi modtager også meget gerne dit bidrag til kirkebladet, gerne krydret med billeder og/eller
tegninger.
Hvis du har ris/ros eller gode forslag til indhold i kirkebladet, så hører vi gerne fra dig!
Bidrag sendes til redaktionen på mail: mka@andersen.mail.dk
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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

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

Gudstjenester
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

Stillegudstjenester i Munkebo Kirke er
præget af ro, levende lys, og smuk musik.
Pigekor medvirker!
STILLEGUDSTJENESTE
26. marts kl. 19.00
30. april kl. 19.00

Koncerter & arrangementer
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

MIDNATSMESSE
Lørdag den 4. april kl. 23.30
Blæsertrio medvirker.
(Læs mere side 5)

FOREDRAGSRÆKKE:
Tanke og tro i middelalderen
v/ sognepræst i Munkebo, Mads Davidsen
Torsdag den 19. marts kl. 19.00–21.30
Kierkegaard for begyndere
v/ sognepræst i Aunslev, Louise Schousboe
Torsdag den 7. maj kl. 19.00-20.30
(Læs mere om foredragsrækken side 3)

7

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.: 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 Elin Sørensen
Tlf.: 22 99 32 45

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

Menighedsrådsformand Orla Drejer
Tlf. 65 97 75 10

Deadline: 1. maj 2015

Forsidefoto: Vinduesparti i Munkebo Kirke
Bagsidefoto: Begravelse i Munkebo Kirke

www.munkebo-kirke.dk

