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Hvad var det dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smeltes ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted der i fjor.

Marts

Kaj Munk

Det er påske! Alting springer ud,
alle knopperne er lige ved at briste,
det er livet, der vil leves. Det er Gud,
der vil trøste alle os, der måtte miste.
Og når Gud gir liv
og gør det underfuldt og grønt,
blir det påske og opstandelse
og skønt!
Holger Lissner

April

Livet rækker sine fremtidshænder
ud mod mig og siger kærligt: Kom!
Jeg går ud i det, jeg ikke kender,
det jeg håber på og drømmer om.
Gode Gud, det er så godt at vide,
du er over alt og ved min side.

Maj

Bente Graugaard Nielsen

Nyt fra
Kauslunde Menighedsråd

Nyt fra
Gamborg Menighedsråd

Sognet er vokset en hel del siden Middelfart
sogn flyttede deres sognegrænse til Vandværksvej. I kirkebladet for 1 år siden skrev jeg
om sognets vækst og bare på det år, der nu
er gået, er antallet af medlemmer af folkekirken steget med 110 personer. Vi kan forstå,
at mange af de nye tilflyttere har svært ved
at finde ud af, hvor de hører hjemme kirkeligt
set. Vi håber, at vi i løbet af foråret kan få formidlet budskabet ud. Det er jo desværre ikke
sådan, at jo flere medlemmer jo flere midler
til sognet. Vi vil forhøre os i provstiet om man
herfra kan hjælpe os. Hvis man er i tvivl om
hvilket sogn, man hører til kan man gå ind
på hjemmesiden www.sogn.dk og skrive sin
adresse, så vil man få at vide, hvilket sogn
man tilhører.

Som sædvanlig var december måned en dejlig
tid. 1. søndag i advent, hvor vi sammen med
Bylauget inviterede til gudstjeneste og brunch,
blev velbesøgt. Både kirken og forsamlingshuset blev næsten fyldt og begge steder var
der en god stemning, – gode ord fra præsten
og dejlig brunch fra Svend, – så alle gik hjem
fyldt op i sjæl og krop. 6. december havde vi
besøg af Vesselil, 3 dygtige piger på violin og
cello og derefter blev det krydret med æbleskiver i forsamlingshuset. Johanne Diemer,
vores dygtige organist, sørgede for at vi fik
sunget julen ind den 19. december og endvidere spillede hun skønne juletoner, således
det blev en stemningsfuld aften, der afsluttedes med gløgg i våbenhuset. 1. januar fik
vi mulighed for at ønske hinanden godt
nytår efter gudstjenesten med et glas bobler
og kransekage.

Vore 2 Juleaftensgudstjenester var som vanligt godt besøgt. Med den tilflytning der er
til sognet kan det være, vi bliver nødt til at
udvide med en 3. gudstjeneste.
Nytårskuren, der blev holdt efter den første
gudstjeneste i det nye år, var også pænt
besøgt, og snakken gik livligt over et glas
champagne med tilhørende kransekage.
Et udvalg under menighedsrådet arbejder på
at få rejst en skov på præstegårdsjorden. Det
er en lang proces som kun er i opstartsfasen,
men vi er overbevist om at det vil være til
gavn for hele sognet.
Finn Klerens, formand

Vi har været nødt til at udskifte kirkens gasfyr,
det har svigtet et par gange, hvor personalet
er kommet til en kold kirke og været heldig at
få det i gang igen inden gudstjenesten. Men
almindelig slitage og fyrets alder har gjort, at
menighedsrådet besluttede sig for en udskiftning af fyret. Herudover er kirkegårdspersonalet blevet udfordret ved, at døren til kapellet ikke kunne åbnes, og der blev hentet hjælp
af tømrer og formand og ved fælles hjælp fik
de dirket døren op og låsen udskiftet. Samtidig
blev der sat automatisk lås på kirkedøren. Nu
er kirken åben i dagtimerne, således menigheden kan komme i kirken, når de ønsker det,
og vi kan til sommer byde turisterne indenfor og vise vores dejlige landsbykirke frem.
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Præstens hjørne

Hvis nogen har undret sig over grønne kryds
på kirkegårdsgangene, er det fordi, vi har
bedt om at få lavet et nyt kort over kirkegården. I dag laves sådan et kort ved hjælp af
drone, og en sådan har været forbi. Kortet
skal bruges til nyt og ajourført registreringssystem af gravsteder og til brug i fremtiden i
forbindelse med en kirkegårdsplan. Som alle
andre steder bliver der færre kistebegravelser og derfor flere nedlagte gravsteder.

Forår, påske og konfirmation – det er alt sammen
temaer i den kommende tid.
Vi går og spejder efter de første forårstegn – krokus, der står strunk og med buttet blomst. Knopper på træer og purløg, der skyder op af jorden.
Påske – kirkeårets største højtid – hvor der kimes
fra ethvert klokketårn og forkyndes, at Jesus
opstod fra de døde. Et levende håb, som vi nu
bærer med os i vore hjerter.

Jeg har haft den glæde at få lov til at hjælpe
præsten med minikonfirmander her i efteråret. Og så fik jeg også fornøjelsen af at være
med konfirmanderne til konfirmandtræf i
Odense Domkirke. Begge steder fik jeg et
lille indblik i, hvad præsten og organisten
også laver, og samtidig mødte jeg nogle dejlige børn og unge mennesker og kunne se
og høre, hvad og hvordan de oplever kirken,
præsten, kirkegården, salmer mm. En rigtig
dejlig oplevelse.

Og endelig konfirmationerne – disse festlige
gudstjenester med skønne unge mennesker, der
glæder sig og for alvor er på vej ud i livet. Til en
verden og en fremtid ingen af os kender. Det er i
sig selv overvældende. Og da er det godt at have
noget at læne sig op ad – ord at lytte til og noget
at håbe på. Som Iben Krogsdal meget fint har
skrevet det i en konfirmationssalme:
Og er dagene truende tomme?
Kom til ham. Der er altid en vej
og hvis du er for træt til at komme
skal du vide: han kommer til dig

Mødeændringer: Mødet den 21. marts flyttes
til 19.marts kl. 18.00 med efterfølgende fællesmøde i Kauslunde kl. 19.30. Mødet den 9.
maj flyttes til den 22.maj, hvor der er kirkesyn kl. 16.30 og efterfølgende åbent møde.
Glædeligt forår
Ellen Rasmussen, sekretær

Gode ord at gemme – både for konfirmander, og
for os, der har været konfirmeret i mange år.
Med ønsket om et dejligt forår
Jette Holm Rosendal

Sæsonens sidste kirkehøjskoleformiddag
er lørdag den 23. marts kl. 9.00 – 12.00
En anderledes formiddag – her spilles
forestillingen ”Grundtvig og kvinderne”.
Den former sig som en fortælling med
indlagte fællessange og musik.
Inden forestillingen serveres kaffen i Husby
forsamlingshus, Skræppedalsvej 6, 5592 Ejby.
Forestillingen foregår i Husby Kirke,
Storegade 4. Tilmelding og yderligere info
på www.kirkeholskole.dk

Forårskoncert

Gamborg kirke
onsdag den 8. maj kl. 19.00
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Konfirmationer

Anderledes gudstjenester

Gamborg kirke den 5. maj kl. 10.15
Alexander Leif Bentzen, Casper Bach Jensen.

Ikonfernisering
Onsdag den 13. marts kl. 17.00 i Kauslunde
kirke. Konfirmanderne har lavet ikoner (billeder) over deres konfirmationsord, og de bliver
afsløret og vist frem for første gang denne
dag. En kort gudstjeneste, hvorefter sløret
løftes for de meget fine og personlige ikoner.
Vi fejrer det hele med lidt bobler og snack.

Kauslunde kirke den 19. maj kl. 9.30
Nicolai Dalin, Alfred Frank Watts Jahn, Lucas
Hyrup Jensen, Noah Gottschalck Larsen, Daniel
Ærendal Mikkelsen, Alberte Skovgaard Askholt,
Emma Brøgger Christiansen, Sara Voldal Kjær,
Isabella Knauff Lorenzen, Sheena Viola Sjøberg
Nielsen, Letizia Branco Rasmussen, Ida Marie
Mogensen Thiemer, Emilie Bisgaard Wessel.

Palmesøndag
Den 14. april får troen ben at gå på. Efter en
kort gudstjeneste i Gamborg kirke kl. 10.15
tager vi på vandring – ud af Lillebæltsstien.
Undervejs er der en pause med lidt let at spise, inden vi runder turen af ved Gamborg kirke. Distancen er ca. 2,5 km i kuperet terræn.
Vel mødt til en fin forårsformiddag.

Kauslunde kirke den 19. maj kl. 11.00
Christoffer Smilow Andersen, Adam Karlskov
Holst, Asger Hvingelby, Magnus Guldbrandt
Vang, Ida Rosengreen Ninn Danielsen, Kamilla
Hagen Eriksen, Lærke Faurholt, Selma Bergstedt
Jensen, Mathilde Flak Johansen, Jessica Milan
Bøgelund Lindgaard, Freya Eder Mikkelsen,
Nanna Stenfeldt Pedersen, Caroline Pedersen,
Melanie Lindekilde Petersen, Cecilia Knudsen
Thougaard.

Musikgudstjeneste
Kristi Himmelfartsdag den 30. maj kl. 10.15
er der koncert og gudstjeneste i Kauslunde
kirke. Organist Johanne Diemer spiller musik
af Bach og Buxtehude, vi synger skønne salmer til dagen, og gode ord binder det hele
sammen.
En festlig dag i kirkeåret slutter med bobler
og lidt lækkert i våbenhuset.

Indsamlinger
Marts
April
Maj

Folkekirkens Nødhjælp
Kirkens Korshær
Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstjenester
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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
Mobil 81 92 75 23
Gerda Enevoldsen
E-mail: jela@km.dk
Stationsvej 35, 2. tv
Fri mandag.
5500 Middelfart
Tlf. 28 29 23 62
Organist
E-mail: gerdaenevoldsen@
Johanne Riis Diemer
5500-11-12-13.dk
H.P. Johansensvej 13
5500 Middelfart
Kirkeværge
Tlf. 22 11 18 65
Harry Schweer
Fri mandag
Havelodden 19
5500 Middelfart
Kirkesanger
Tlf. 31 75 91 06
Margit Anderson
Skovkrogen 17
E-mail til Kauslunde
5560 Aarup
menighedsråd: 7824@sogn.dk
Tlf. 40 59 08 40
Fri mandag

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

Kirkebladet udgives af Kauslunde og Gamborg menighedsråd.

Foto: Lars Rønnow Larsen
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Kauslunde kirke

Dato
3. marts
Fastelavn

10.15

10 marts
1. s. i fasten

17.00
Ikon fernisering

13. marts

9.00 Hanne Drejer

17. marts
2. s. i fasten
9.00 Hanne Drejer

10.15

24. marts
3. s. i fasten
31. marts
Midfaste

10.15

10.30
Dåbsgudstjeneste

6. april

10.15

7. april
Maria Bebudelses dag
14. april
Palmesøndag

10.15
Kirkekaffe

Gamborg kirke

10.15
Påskevandring

18. april
Skærtorsdag
19. april
Langfredag

10.15
Liturgisk

10.15

21. april
Påskedag

9.00

9.00 Bente Luise Toft

22. april
2. påskedag
28. april
1. s. e. påske

10.30
Dåbsgudstjeneste

10.15

4. maj
5. maj
2. s. e. påske

9.00 Bente Luise Toft

10.15 Konfirmation

12. maj
3. s. e. påske
17. maj
Bededag

9.30 Konfirmation
11.00 Konfirmation

10.15
Kirkekaffe

19. maj
4. s. e. påske
26. maj
5. s. e. påske

10.15
Musikgudstjeneste

10.15

30. maj
Kristi Himmelfarts dag
2. juni
6. s. e. påske

10.15

Dåbsgudstjeneste aflyses i fald der ikke er tilmeldt nogen til dåb

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
6

