
Åbent møde 9. juni 2020.

Så er sommeren på vej, e�er et meget anderledes forår for hele sognet, for hele Fyn, for hele Danmark, ja 

for hele verden… en pandemi har ramt og hærget vores klode – coronavirusen. Hele landet blev lukket ned 

d. 11 marts.. her under kirkerne, så for første gang nogensinde har der ikke været a�oldt gudstjenester i 

flere måneder. Kirken har dog været åben for dåb, vielse og bisæ�elser/begravelser, men med meget 

begrænset antal deltagere, og mange restrik�oner – herunder afstandskrav og afspri�et flader og hænder. 

Salmer udleveret på ark, og kun inviterede gæster �l de forskellige handlinger. Det har medført at dåb og 

vielser er blevet udsat �l senere i år eller endnu senere. I første omgang blev alle medarbejder sendt hjem, 

med løn, men e�er små 14 dage kunne graverteamet vende �lbage, hvilket har givet god mening da 

arbejdet er udendørs, og ukrudtet gror selvom Corona hærger. Årets konfirma�oner blev udsat, men nu er 

de første af holdet blevet velsignet og flere venter de kommende weekender, i små hold e�er konfirmand 

og forældres ønsker. En dejlig løsning i en meget uforudsigelig �d. Det vi beslu�ede den ene dag var ikke 

gældende den næste….Pga. Corona er vores sogne nu kommet på Facebook… Charlo�e har hver søn- og 

helligdag lagt dagens tekst og prædiken op, med overraskende mange følgere. Kirkernes hjemmeside har 

været vores ansigt udad �l med alle opdateringer omkring aflysninger og regler for brug af vores kirker. I 

den forbindelse udkommer kirkebladet ikke i sommer månederne.Kr. Himmelfartsdag var der igen muligt at

gå �l gudstjeneste. Nu åbner Danmark igen langsomt op, og vi vil alle vende �lbage �l mere normal 

hverdag, men stadig med afstandskrav, spri�ede hænder og forsamlingsforbud – nu dog 50 personer, men 

med mere åbning på vej.

Det var et her og nu overblik, lad os nu se �lbage på årets gang i vores 3 sogne. 

E�eråret 2019 blev et e�erår som så mange andre, her starter vinterens ak�viteter op og alle glæder sig 

igen �l at være mere indendørs med den hygge og de sysler der hører �l her. 

I slutningen af august blev årets konfirmander inviteret �l a�engudstjenste og info om undervisning og 

konfirma�on. 19 unge mennesker af slagsen. Nu kan vi se at det blev meget anderledes en planlagt…

En e�ermiddag havde vi i rådet en Visions e�ermiddag –” Hvad er vig�gt ved at være kirke” 

I september startede vi, som noget nyt, en Nørklecafe – ”Den kulørte tråd”. Vi mødes hver anden fredag, 

drikker kaffe og spiser en bolle og så gløder strikkepinde, hæklenål eller papir og saks. Vi har været mellem 

4 og 9 personer – så hyggeligt. Og vi starter igen op �l september.

I slutningen af september kom Chris�na og Bjarne Flymann. De sang og spillede for os, og med os, i kirken 

en a�en dejlig a�en med fart og glæde.

Sidste søndag i oktober er BUSK dag, som vi vanligt holdt i Melby kirke og e�er følgende mødtes i 

forsamlingshuset �l en let frokost.

Den 12. december holdt vi julekoncert – foranlediget af vores organist Georg Klin�ng. De fire store 

Nordfynske kor – Nordfyns koret, Bogense koret, Pilekoret og Bogense lungekor , gav os en 

”hårderrejserpåarmene” oplevelse – vi serverede gløgg og masser af æbleskiver �l en propfyldt Særslev 

kirke  --- mon vi kan gentage den succes??? der e�er stod julens  gøremål for døren med dekora�oner, 

julegudstjenester og hygge. 



Vi har også fået renoveret toiletbygningen ved Særslev kirke, en meget �ltrængt opgave, med et fint 

resultat.

Vi havde for første gang arrangeret Nytårstaffel, med et glas bobler og kransekage e�er gudstjenesten 

nytårsdag kl. 16.00.  En god måde at sige godt nytår på.

 Desværre blev Gunvor sygemeldt mellem jul og nytår, med brystkræ�. Men allerede midt i januar trådte 

Charlo�e Juul Thomsen �l som vikar, så kunne vores ak�viteter fortsæ�e – ind�l Corana lukkede det hele. 

Vi nåede dog at holde vores vinter/ kyndelmisse gudstjeneste - hvor vi i år havde Jeanne�e Ulrikkeholm �l 

at synge og spille i kirken. 

Har netop fået bevilliget penge �l renovering af indgangspar�et ved Særslev kirke

Senere i år er der valg �l menighedsrådet og hvad laver vi så i rådet? 

Vi holder 11 møder – en gang om måneden – juli – af ca. 2½ �mes varighed afslu�ende med kage og kaffe 

og god snak om løst og fast.

Vi kommer med ideer �l arrangementer i kirke regi og er med �l at a�olde dem. 

Ansæ�er personale �l kirken, sørger for at alle love og regler her a�oldes. (det er os der er arbejdsgiver)

Holder styr på kroner og ører. Vores budget er ca. 2,2 mill kr. Erik vil senere komme mere ind på det. 

I det forgangne år har vi ha� fokus på vores kirkegårde, jeg nævnte det også sidste år, men nu har det 

virkelig taget fart. Graverteamet har revet hække op, gravsten fly�et, jord på fyldt og jævnet og sået græs. 

Når de er færdige (måske en gang næste år) vil vi lave en plan for de 3 kirkegårde  - så der vil være små 

steder med bænke så der bliver skabt rum �l  ro og  fordybelse – senere i denne måned skal vi rundt og 

kigge på gravstene der skal bevares, men det er en omkostning der vil ligge på MR budget, så ikke alle vil 

blive bevaret. 

Hvad har Rådet af Visioner?? Ja, set fra min stol er det en smule vanskeligt, da vi kun er de personer der 

sidder i rådet, vi har ikke nogen underudvalg, og det gør det lidt vanskeligt… hvordan skal vi få det op at 

køre, når vi kun er de samme 9 personer der skal stå for det hele…. Ind�l nu har det været svært at finde 

frivillige �l at gå ind i få opgaver vi har udbudt, f.eks. bage og lave kaffe. Så her modtages bud gerne. 

Til slut skal der lyde en stor tak �l kirkens ansa�e, de gør alle en stor og uvurderlig indsats i hverdagen. Vi 

har et super godt team. Tusind tak for jeres indsats.

De�e var ordene. 

Hanne Kjemtrup 


