Kirkehilsen til
Kauslunde og
Gamborg sogne
Vinter 2018

Gå på lige flisegange.
Se der går en hellig vej
over alle øde vange,
hvor Gud selv bevæger sig.
Gå i møde, Herren kommer,
og miraklerne vil ske.
Blomsterne i rosenhaven
skal den blinde får at se.
(100 salmer nr. 820)

A – Advent

Se, Himlen ligger og hviler
på jordens gule strå.
Vi står ved krybben og smiler,
for vi er fremme nu!
Englene synger højt i kor,
synger om fred på vor jord.
Verden var aldrig helt forladt.
En stjerne skinner i nat.
(100 salmer nr. 823)

J – Jul

Han lever i os med sit ord, sin ånd,
til nætterne alle er omme,
og slægter og folkeslag knæler ned
med bøn om barmhjertige domme,
så alle morgenstjernernes sang
forenet med menneskers stemme
skal bære os ind i Guds hjerterum,
hvor vi med hans søn hører hjemme.

N – Nytår

(100 salmer nr. 800)

Nyt fra Gamborg
menighedsråd

toner fra orglet. Især syntes jeg det er spændende, hvad hun har til os, når postludiet
spilles til slut. Graverpersonalet møder vi ude
og inde, i hverdagen og til gudstjenester.
Giv Jer selv den oplevelse at gå en tur på
kirkegården og se hvor flot og kreativt, de
har pyntet med gran.
Samarbejdet med de lokale foreninger er
noget vi gerne vil. Vi havde en dejlig sogneeftermiddag sammen med torsdagsklubben,
hvor vi nød en masse dejlig sang og anekdoter fra Matador.
1. søndag i advent er vi sammen med
Bylauget, hvor vi efter gudstjenesten er med
til at tænde juletræet og derefter er vært ved
Brunch i forsamlingshuset.
Menighedsrådet ønsker alle en glædelig jul
og godt nytår.
Ellen Rasmussen
Sekretær

Menighedsrådet har for nylig holdt konstitueringsmøde. Der er ikke sket ændringer, og
derfor er det fortsat Finn Tønnesen, der er formand, Tove Jørgensen er næstformand, Jens
Jørgensen er kasserer, Dorte Berg er kirkeværge og Ellen Rasmussen er sekretær. Samtidig er datoerne for de åbne menighedsrådsmøder fastlagt til 22.01, 21.03, 15.08, 02.10 og
19.11 alle kl. 19.00 i graverhuset med undtagelse 02.10, der er kl. 16.30.
Endelig har vi fået alle godkendelser på plads
mht. restaurering af vore malerier i kirken,
samt altertavlen. Det vil finde sted i ugerne
11 – 12 – 13 . Malerierne vil blive renset mv.
hos konservatoren og han kommer i kirken
og laver altertavlen. Vi forventer ikke at få
brug for at lukke kirken for gudstjeneste i
forbindelse med arbejdets udførelse.
Vi har fået nye højttalere i kirken og i våbenhuset. Vi håber herved, at det er blevet lettere at kunne høre bagerst i kirken. Samtidig
giver det mulighed for at følge med i gudstjenesten, hvis man har brug for at opholde
sig i våbenhuset.
Mange dejlige gudstjenester af forskellig art
har vi fornøjelsen af i Gamborg Kirke. Høstgudstjenesten blev afsluttet i Gamborgen,
hvor rigtig mange deltog. Der blev som sædvanlig holdt auktion over mange fine gaver,
som kirkegængerne havde medbragt. Kirken
var som sædvanlig pyntet med mange lækre
afgrøder fra mark og have.
Fyraftensgudstjenesten blev fulgt op med
formandens beretning om årets gang og
hvad der arbejdes med i menighedsrådet.
Eftermiddagsgudstjenesten den 21. oktober
var utrolig dejlig med en barnedåb – mange
glade gæster der sammen med den lille
familie skulle fejre den dejlige begivenhed.
Øvrige kirkegængere fik ønsket god søndag
med lagkage og kaffe.
Og altid møder vi et engageret personale.
Præsten har fine ord at dele med os, kirkesangeren står altid klar med salmebogen og
et velkommen. Organisten ”ser” vi ikke, til
gengæld glæder hun os med meget smukke

Nyt fra Kauslunde
menighedsråd
Alle Helgens dag, den første søndag i november, plejer vi at mindes de afdøde i sognet.
Dette gøres ved oplæsning af navnene på
de døde i sognet og tænding af lys for hver
enkelt.
Dette var dog i år ved at blive forhindret af
den nye EU lovgivning, der har til hensigt at
beskytte folks personoplysninger. Heldigvis
blev der meldt ud, at med mindre begrænsninger kunne man fortsætte denne tradition.
I samarbejde med 2 andre provstier på Fyn
vil Middelfart provsti ansætte en personalekonsulent, da der er så mange regler, der skal
overholdes ved ansættelse af nye medarbejdere, at det er næsten umuligt som lægmand at overholde alle regler.
Ifølge Bekendtgørelse af lov om menighedsråd skal dagsordenen for det sidste møde i
Kirkeåret indeholde punktet valg. Alle faste
poster i menighedsrådet er på valg. Der skete ingen ændringer. Samtidig skal mødedatoerne for de åbne møder i 2019 fastlægges.
Det blev som følger: 15/1 - 19/2 – 19/3 – 25/4
– 22/5 – 18/6 – 20/8 – 24/9 – 22/10 – 21/11
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Præstens hjørne

alle dage er starttidspunkt kl. 19.00 undtaget
mødet den 22/5 som er kl. 18.30.
Alle møder foregår i Konfirmandstuen ved
Præstegården Kauslundevej 51.
Finn Klerens
Formand

Netop nu er det november – den måned, der i
Nordbrandts digt om ”året, der har 16 måneder”
– har ikke færre end 5 gange november. Kolde,
mørke og stormfulde er dagene, der synes ikke
at være lys forude. Og så fornemmer vi alligevel,
at december er lige om hjørnet. Adventstiden
med hygge, lys og adventskrans. Traditioner og
gentagelser, en tur på loftet efter julepynten, og
siden en tur ud efter juletræ. Der er noget trygt
og godt og genkendeligt ved december. Og
som der er, når det nye kirkeår begynder. Vi har
været gennem jul, påske og pinse, hele trinitatistiden – og alle vore personlige mærkedage, nu
begynder et nyt år. Nogle gange er det virkelig
tiltrængt med et nyt og godt år. Andre gange er
der ikke så meget, der skal efterlades tilbage. Kirkeåret byder os velkommen – advent og Herrens
komme lyder til os. Advent og forventning hænger sammen. Glæde og forberedelse ligeså. Så
hvor november var meget lang, synes december
at suse afsted. Fyldt med arrangementer, oplevelser, samvær og masser af hygge. Alt imens vi
forbereder os på at fejre jul. Fejre Herrens komme, Jesu fødsel. En glædelig begivenhed, der
farver tiden op til. Også vores ønske om at møde
hinanden med godhed og glæde.

Julekoncert med Vesselil

Der er lagt i ovnen til en stemningsfuld julekoncert, når Gamborg d. 6. december får
besøg af Vesselil. Bandet består af Elisabeth
Dichmann på violin, Clara Tesch på violin og
bratsch og Maja Aarøe Freese på femstrenget cello.
De spiller nyere dansk folkemusik hvor især
den nordiske sangskat har en central plads.
De har netop udgivet deres første album,
hvor de demonstrerer deres intense samspil,
og deres blik for at føre folkesangene og
melodierne ind i nutiden med nye vinkler
og arrangementer.
Koncerten er kl. 19.00 – og der vil være
mulighed for at ønske hinanden glædelig
jul ved en sammenkomst i forsamlingshuset
bagefter.

Så godt nytår og glædelig adventstid.
Venlig hilsen Jette Holm Rosendal

Nytår

Vi synger julen ind

1. januar kl. 15.00 er der gudstjeneste i Gamborg kirke, hvor vi efterfølgende ønsker hinanden Godt Nytår i våbenhuset med et glas
champagne og lidt kransekage.
I Kauslunde kirke er der nytårskur med bobler og kransekage efter gudstjenesten den 6.
januar kl. 10.15. – Her vil menighedsrådsformanden også fortælle om årets gang i rådet.
Velkommen til 2019

Onsdag den 19. december kl. 19.00 i Gamborg
kirke. Kirkens organist, Johanne Diemer, vil
spille skønne juletoner og vi vil sammen
synge julen ind. Julen rummer en skatkiste
af skønne sange og salmer, så der er nok at
vælge imellem.
Velkommen til en stemningsfuld aften, der
afsluttes med et glas gløgg i våbenhuset.
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Lørdag 19. januar 2019 kl. 9.00-12.00

Tro og skam

v. Christian Hjortkjær, Silkeborg Højskole.

Minikonfirmandafslutning

Skam er ikke følelsen af at have gjort noget
forkert, men følelsen af, at man er forkert –
selvom man altid gør alting rigtigt.
Gamborg Forsamlingshus, Gamborgvej 46

Onsdag den 12. december kl. 17.00
i Kauslunde kirke.
Efterårets minikonfirmander slutter af med
en festlig fyraftensgudstjeneste med masser
af sang. Efterfølgende serveres lidt let mad.

Lørdag 23. februar 2019 kl. 9.00-12.00

Tro og helbredelse

v/ professor Niels Christian Hvidt
Hvad er meningen med vores liv? Gør det en
forskel at opleve livet som meningsfuldt? Og
hvordan kan vi finde mening, når tilværelsen
udfordrer os?
Middelfart Sognegård, Algade 7

Sogneeftermiddag

Torsdag den 21. februar kl. 14.00 arrangerer
menighedsråd og Torsdagsklubben sogneeftermiddag i Gamborg forsamlingshus. Sognepræst Jette Holm Rosendal vil fortælle om,
hvordan hun byggede et lille sommerhus –
helt i træ og med genbrug og på skruer.

Jul i børnehøjde

Onsdag den 19. december kl. 10.00 i
Kauslunde kirke.
Naturhavens store børn går Luciaoptog,
julens budskab foldes ud, vi ser de store
pyntede juletræer og synger kendte julesalmer. Tag gerne mor og far eller bedsteforældre med. På glædeligt gensyn.

Indsamlinger
December
Januar

Kyndelmisse

Søndag den 3. februar markerer vi, at vinteren er halvt forbi. Der er gudstjeneste i Kauslunde kirke kl. 9.00 og bagefter spiser vi
scones og pandekager.
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Børnesagens fællesråd
Det danske Bibelselskab

Kauslunde – Gamborg
Pastorat
Kirkerne er åbne, når der er
personale på kirkegården.
www.kauslundekirke.dk
www.gamborgkirke.dk
Mød os på facebook

Kauslunde kirke
Kauslundevej 28, Kauslunde
5500 Middelfart

Gamborg kirke
Borrevej 5, Gamborg
5500 Middelfart

Graver
Anita Seiling
Tlf. 64 40 36 94
Mobil 21 29 80 74
E-mail: Kauslunde-kg@mail.dk
Fri mandag.

Graver
Tlf. 64 40 38 18
E-mail: kirk_en@live.dk

Formand
Mød os på Instagram:
kauslunde_gamborg_kirker Finn Klerens
Kauslundevej 91
Kbf. sognepræst
5500 Middelfart
Jette Holm Rosendal
Mobil 22 22 22 77
Kauslundevej 51,
E-mail: finn@klerens.dk
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 31 21
Kasserer
E-mail: jela@km.dk
Gerda Enevoldsen
Fri mandag.
Stationsvej 35, 2. tv
5500 Middelfart
Organist
Tlf. 28 29 23 62
Johanne Riis Diemer
E-mail: gerdaenevoldsen@
H.P. Johansensvej 13
5500-11-12-13.dk
5500 Middelfart
Tlf. 22 11 18 65
Kirkeværge
Fri mandag
Harry Schweer
Havelodden 19
Kirkesanger
5500 Middelfart
Margit Anderson
Tlf. 31 75 91 06
Skovkrogen 17
5560 Aarup
E-mail til Kauslunde
Tlf. 40 59 08 40
menighedsråd: 7824@sogn.dk
Fri mandag
Kirkebladet udgives af Kauslunde og Gamborg menighedsråd.

Foto: Lars Rønnow Larsen
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Formand
Finn Tønnesen
Gamborgvej 36
5500 Middelfart
Tlf. 20 58 10 90
E-mail:
lisbeth@finntonnesen.dk
Kasserer
Jens Jørgensen
Nymarkvej 5
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 35 30
E-mail:
Nymarkvej5@gmail.com
Kirkeværge
Dorte Berg
Østerbyvej 3
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 35 42
E-mail til Gamborg
Menighedsråd: 7838@sogn.dk

Kauslunde kirke

Dato
2. december
1. s. i advent

Gamborg kirke
10.15

10.15

9. december
2. s. i advent

17.00
Minikonf. afslutning

12. december

10.15

16. december
3. s. i advent

10.00
Børnehavejul

19. december

19.00
Vi synger julen ind

23. december
4. s. i advent

9.00 Jes Rønn Hansen

24. december
Juleaften

16.15

25. december
Juledag

10.15

13.30
15.00

10.15

26. december
2. juledag
30. december
Julesøndag

9.00 Jes Rønn Hansen

1. januar
Nytårsdag

15.00
Velkommen Nytår

10.30
Dåbsgudstjeneste

5. januar

10.15
Nytårskur

6. januar
Hellig tre konger søndag
13. januar
1. s. e. Hellig tre konger

10.15

20. januar
2. s. e. Hellig tre konger
27. januar
3. s. e. Hellig tre konger

9.00
Kyndelmisse

10.15

17. februar
Septuagesima
22. februar

10.15

10.15

3. februar
4. s. e. Hellig tre konger
10. februar
S. s. e. Hellig tre konger

10.15

19.00 Bente Luise Toft

17.00
Fyraftensgudstjeneste

24. februar
Seksagesima
3. marts
Fastelavn

kl. 9.00 NN

Til alle gudstjenester og arrangementer er der gratis kirkebil, der, indtil aftenen før,
bestilles ved at ringe til Middelfart Taxa tlf. 64 41 40 55
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