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Høst og efterår
Når somren er til ende
og feriedage brugt
og vibeskrig og lærkesang forstummet;
når markerne er høstet
og træer bærer frugt,
skal vores lovsang fylde
himmelrummet.
Til Gud, der i sin godhed,
lod alting spire frem
og sendte sol og regn til byg og hvede.
Han glemmer ingen skabning
og husker også dem,
som året bragte mere gråd end glæde.
Der digtes hele tiden nye salmer.
Versene er fra en ny høstsalme af Lisbeth Smedegaard Andersen. Den
står i det nye salmebogtillæg ”100
salmer”, som vi tog i brug i juni i
vore kirker.
Salmen handler om denne tid af året.
Når de lange lyse sommernætter
igen bliver mørke. Når det bølgende
korn er høstet, og markerne bliver
pløjet, mens hvide måger skriger bag
ved traktoren. Når feriedagene er
brugt op og man måske længes tilbage til de afslappende dage.

Det kan være vemodigt at tage afsked med sommeren. Men forhåbentlig kan vi gøre det med ”Tak”.
Taknemligheden lyser ud af denne
nye salme. Tak til Gud for gode sommeroplevelser. Tak til Gud for kornet,
frugterne og grøntsagerne, der nu er
ligger på kornlager, i dybfryser og
syltetøjsglas – og hvor vi ellers opbevarer årets høst. Det er Gud, der har
givet os det alt sammen af omsorg
og godhed. ”Han sendte sol og regn
til byg og hvede”. Derfor synger vi
takkesalmer og fejrer høstgudstjenester i kirkerne landet over. I tak til
Gud, som ser os og er med os alle,
uanset hvad der sker. Salmen fortsætter:

Frygt ikke! – det er ordet
når havtorn står med bær
og hede sommerdrømme er
forbrændte.
Gud er hos den, der ængstes
og den, hvis fremtid er
en ligning med en hel del ubekendte.
Med ønsket om et godt efterår!
– Venlig hilsen
Gunvor Sandvad

(De citerede vers er fra salmen: ”Fra vest
står blæsten ind” af Lisbeth Smedegaard
Andersen 2013. Citeret fra ”100 salmer”, forlaget Eksistensen, 2016)

TAK til Diana
Vores gravermedhjælper gennem de
seneste 4 år, Diana Dencker, er den
1. september tiltrådt en stilling som
Kirkegårdsleder ved Otterup Kirke.
Vi vil komme til at savne Dianas store
engagement, kreativitet og ansvarsbevidsthed omkring de mangeartede opgaver, hun har været med til
at løse i kirken og på kirkegården.
Diana har været en loyal kollega og
altid været klar til at yde en ekstra
indsats, når behovet har været der.
Vi siger Diana tak for et fremragende
samarbejde og ønsker hende al
mulig held og lykke med de kommende udfordringer.
Personale og Menighedsråd

Spændende opgaver venter
forude…
Som opfølgning på forårets Provstesyn er arbejdet nu gået i gang med
at prioritere de forskellige opgaver:
Hvad er mest tiltrængt? Hvordan findes der plads i budgettet? Hvad kan
udskydes til de kommende år?
Indvendig kalkning af kirken i Særslev er meget påkrævet. Forståeligt,
da det er ca. 50 år siden, at den sidst
er blevet kalket. Det kræver dog, at
kirken lukkes i omkring 8 uger. Af
hensyn til luftfugtighed er de første
måneder af året det bedste tidspunkt
at foretage dette arbejde. Endvidere
er aktivitetsniveauet generelt lavere i
denne periode.
Toiletbygningen i Særslev er også i
kikkerten m.h.t. en renovering, så
den vil kunne blive mere handicapvenlig. I øjeblikket er der kun adgang
til det ene af toiletterne pga. dårlige
afløbsforhold.
Der arbejdes i øjeblikket med en
løsning, hvor der bliver lettere adgang for kørestols- og rollatorbrugere. Endvidere er det ønskeligt med
en pusleplads.

Kastanjetræet på Særslev kirkegård
har der tidligere været skrevet om.
Nu har vi modtaget et skitseforslag,
som vil danne grundlag for den videre proces. Et ligger dog fast –
træet/skulpturen flyttes til et andet
sted på kirkegården og vil indgå i en
helhedsplan for den nuværende
”mindelund”.
I Ejlby og Melby er der tale om mindre vedligeholdelsesopgaver på bygninger. De forventes at kunne klares
under den normale drift inden for de
næste to år.
Finn Toftegaard

Orienterings- og opstillingsmøde
Tirsdag d. 13. sept. kl. 19.00 i præstegården.
I forbindelse med det kommende valg til menighedsrådet i Særslev-Ejlby-Melby
sogne, inviteres der til Orienterings- og opstillingsmøde i præstegårdens konfirmandstue.
Ved mødet kan man opstille kandidater til menighedsrådsvalget. Hvis der opstilles mere end 9 kandidater til menighedsrådet, skal der afholdes menighedsrådsvalg tirsdag d. 8. november.
Menighedsrådet

Hverdagsgudstjeneste
Torsdag d. 1. sept. kl. 19.00 i
Melby Kirke
I løbet af efteråret bliver der to hverdagsgudstjenester. Den første er i
Melby Kirke. ”Når glæden kommer
bag på os” er temaet for aftengudstjenesten. Der bliver hverdagsglimt,
musik og ord om den uventede
glæde. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Open by night i Særslev Kirke
Onsdag d. 5. okt. kl. 19.30-21.00

Høstgudstjeneste
Søndag d. 18. sept. kl. 10.30 i
Særslev Kirke
Når høsten forhåbentlig er kommet
godt i hus, fejrer vi høstgudstjeneste.
De senere år har vi fejret fælles høstgudstjeneste for hele pastoratet på
skift i en af de tre kirker. I år er høstgudstjenesten i Særslev Kirke, som i
dagens anledning bliver smukt pyntet med blomster og korn. Vi skal
synge de gode, traditionelle høstsalmer og takke for ”alle gode gaver,
som kommer oven ned.”
Ved høstgudstjenesten samles der
ind til Folkekirkens Nødhjælp. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe. Billedet er fra høstgudstjenesten sidste år
i Melby Kirke.

Igen i dette efterår åbnes dørene til
Særslev Kirke til en aften med musik.
I år får vi besøg af Brahetrolleborgkoret, som vil give koncert for os.
Der vil også være fællessange, så vi
alle får mulighed for at få rørt stemmerne sammen med koret. Koncerten bliver i to afdelinger med en
pause midtvejs, hvor der serveres
kaffe/te og lidt til den søde tand i våbenhuset.
Ulrik Hedegaard, korets næstformand, fortæller om Brahetrolleborgkoret:
”Brahetrolleborgkoret er stiftet i 1961
og består i dag af 22 sangere fra det
syd- og midtfynske område. Koret har
gennem alle årene haft et højt ambitions- og aktivitetsniveau med en lang

række indenlandske koncerter og koncertrejser til udlandet.
Korets repertoire er meget varieret og
spænder vidt fra renæssancekomponister som Thomas Tallis og Orlando
di Lasso over bl.a. Mendelssohn, Niels
W. Gade, Gabriel Fauré og Carl Nielsen
til nulevende komponister som Ola
Gjelo og Niels la Cour. Danske årstidsog fædrelandssange samt morgen- og
aftensalmer og nordisk korlyrik har
også en naturlig plads i repertoiret.
Ved koncerten onsdag den 5. oktober vil Brahetrolleborgkoret bl.a synge
korsatser af Niels W. Gade, P.E. LangeMüller, Carl Nielsen, Ola Gjelo og Niels
la Cour.
Kirsten Møller Jensen har været korets dirigent siden 1975. Hun er datter
af korets stifter, der var dirigent indtil
da.”

Børnekirke
Søndag d. 25. sept. og 20. nov. kl.
9.00 i Særslev Kirke
Børnekirke er en halv time med børnesalmer og enkle sange med fagter
til – bibelhistorie og leg. Børnekirke
er tilrettelagt for små og lidt større
børn i alderen 0 – ca. 7 år. Da der var
børnekirke sidst, stod Strudsen klar
ude ved kirkedøren og sagde ”Hej”
til små og store, som kom.

Syng sammen for
gudstjenesten
Søndag d. 9. okt. og 13. nov. kl.
9.45 i Særslev Kirke
Vi mødes kl. 9.45 i Særslev Kirke og
synger de salmer, der skal synges til
dagens gudstjeneste. Og måske lidt
flere – så mange vi kan nå.

Babysalmesang
Efter skolernes efterårsferie bliver der
igen tilbud om babysalmesang for
de allermindste og deres voksne.
Ugedag og klokkeslæt er endnu ikke
fastlagt. Forældre til babyer i Særslev,
Ejlby og Melby sogne får skriftlig invitation. Alle interesserede er velkomne til at kontakte Gunvor Sandvad for nærmere information.

”Filmen tager ordet”

”Nøgle, hus, spejl” –
med Ghita Nørby
Filmaften i Kirkehøjskolen:
Onsdag d. 28. sept. kl. 19.00 i
Veflinge Præstegård
Filmen handler om Lily (spillet af
Ghita Nørby), der flytter på plejehjem
og bliver overrumplet af forelskelse til
stor forargelse for sin familie. Filmen
vises som optakt til at Ghita Nørby
selv kommer i Kirkehøjskolen (25.
okt.) og fortæller om filmen.

Foredrag i Kirkehøjskolen: Tirsdag
d. 25. okt. kl. 19.30 i Bogense
Kirke
Mød Ghita Nørby og hør hende fortælle om arbejdet med filmen
”Nøgle, hus, spejl” – om Lily, der
flytter på plejehjem og møder kærligheden. (jf. filmaften 28.9.) Denne
aften bliver der mulighed for at høre
Lily selv – alias Ghita Nørby – sætte
ord på nogle af de mange tanker og
følelser, filmen og livet sætter i gang.

Familiegudstjeneste
Søndag d. 30. okt. kl. 16.00 i
Melby kirke
Igen i år fejrer vi familiegudstjeneste
den sidste søndag i oktober, hvor
FDF Særslev medvirker. Gudstjenesten handler om at give. Alt det, vi

har fået givet fra Gud, må vi dele
med hinanden. Børn og unge fra
FDF har planlagt billeder og optrin,
som de glæder sig til at vise os.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Melby Forsamlingshus. Børn
spiser gratis – for voksne er der en
beskeden betaling. Af hensyn til
planlægningen bedes man tilmelde
sig fællesspisningen senest tirsdag d.
25. oktober til Gunvor Sandvad tlf.
64841137, gsa@km.dk

Alle helgens dag
Mindegudstjeneste søndag d. 6.
nov. kl. 16.00 i Særslev Kirke
Alle helgens dag mindes vi på en
særlig måde de mennesker, som vi
har mistet. Der er fælles mindegudstjeneste for hele pastoratet søndag
d. 6. nov. kl. 16.00 i Særslev Kirke.
Her vil navnene blive læst op på de,
som er døde i vore tre sogne siden
Alle Helgens dag sidste år og/eller
som er blevet bisat eller begravet fra
en af vore tre kirker. Vi tænder levende lys i kirken og mindes de
døde.

Hverdagsgudstjeneste
Torsdag d. 17. nov. kl. 19.00 i
Ejlby Kirke
Vores konfirmander medvirker ved
denne aftengudstjeneste. Gudstjenestens tema bliver ”Flammerne er
mange, lyset er ét, lyset – Jesus Kristus.” Det er også titlen på en salme:
Nr. 335 i salmebogen. En lysfyldt
gudstjeneste i novembers mørke.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
På billedet ses de fleste af vores konfirmander:

Litteraturaften i Kirkehøjskolen
Onsdag d. 30. nov. kl. 19.30 i
Særslev Præstegård
Vi læser og snakker om bogen: ”En
ny tid” af Ida Jessen, Gyldendal
2015. Bogen vandt Danmarks
Radios Romanpris 2016.
Tag en folder i kirkerne med hele programmet for Kirkehøjskolen!

Menighedsrådsmøder:
Der afholdes menighedsrådsmøder
følgende dage i præstegårdens konfirmandstue: 7. sept., 13. okt., 1.
nov., 6. dec. Møderne begynder kl.
19.00.

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Døbte:
Særslev Kirke
Adam Jacob Nielsen
Melby Kirke:
Annie Padovan Andersen

Besøg – samtale
Man er altid velkommen til at
kontakte præsten, når der er
noget, man gerne vil snakke
om. Det, vi taler om, kommer
ikke videre. Vi kan tale sammen i præstegården, i en af
kirkerne eller hjemme hos dig.
Jeg kommer gerne på besøg.
Hjemmealtergang
Har man svært ved at komme
til gudstjeneste, kommer jeg
gerne og holder nadver i
hjemmet.
Fødsel, faderskab og
navn
Ved fødsel på hospital sørger
jordemoderen for registreringen. Ved hjemmefødsel skal
forældrene kontakte præsten
inden 14 dage efter fødslen.
Hvis forældrene er gift, bliver
faderskabet automatisk registreret. Hvis forældrene ikke er
gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal de indsende

Viede/kirkeligt velsignede
Særslev Kirke:
Thea Bergmann Hansen &
Kennet Bergmann Hansen
Heiðrún Björk Dethlef Húnfjörð & Ulrich Dethlef Húnfjörð Jørgensen
Tina Damsgaard Larsen &
René Damsgaard Larsen
Henriette Kirstine Kirk Flyman & Nicolai Kirk Flyman
en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” senest 14 dage efter
barnets fødsel. Det gøres via
Borger.dk. Et barn skal have
navn senest 6 måneder efter
fødslen. Det sker enten ved
dåb eller ved navngivelse.
Dåb
Dåb aftales med præsten.
Mange bliver døbt som små,
men man kan blive døbt i alle
aldre.
Konfirmation
Konfirmationsforberedelse er
sædvanligvis på 7. klassetrin.
Konfirmation i Ejlby Kirke og
Melby Kirke er 1. søndag efter
påske. Konfirmation i Særslev
Kirke er 2. søndag efter påske.
Vielse
Dato for vielsen aftales med
præsten. Parret skal have en
prøvelsesattest fra kommunen
forud for vielsen. Er man borgerligt gift, kan man få en kir-

Ejlby Kirke:
Christina Jensen & Rune
Andreas Møller Jensen

Begravede/bisatte:
Særslev Kirke:
Emma Marie Mortensen
Brian-Rene Lykkegaard Andreasen

kelig velsignelse af sit ægteskab.
Dødsfald og begravelse/bisættelse
Dødsfald skal meddeles hurtigst muligt til præsten i bopælssognet – direkte eller via
en bedemand. Begravelse eller
bisættelse fra kirken aftales
med præsten. Gravsted aftales
med graveren.
Navneændring og bestilling af attester
Kan ansøges via Borger.dk eller
ved henvendelse til præsten.
Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer, der
tilrettelægges af menighedsrådet. Bilen skal blot bestilles
dagen før på:
Tlf. 64 84 14 85 eller
Tlf. 64 85 12 12.
Benyttelse af kirkebilen betales
af menighedsrådet.

KIRKEKALENDER

september – november 2016

DATO

MELBY

SÆRSLEV EJLBY

Torsdag 1. sept.
Søndag 4. sept.

19.00 (K)
15. s. e. trinitatis

BEMÆRKNINGER
Hverdagsgudstjeneste – se omtale

10.30 (K)

Søndag 11. sept. 16. s. e. trinitatis

09.00

Søndag 18. sept. 17. s. e. trinitatis

10.30 (K)

Søndag 25. sept. 18. s. e. trinitatis

09.00

Søndag 2. okt.

19. s. e. trinitatis

19.00

v. Ole Hansen

Søndag 9. okt.

20. s. e. trinitatis

10.30 (K)

Syng sammen kl. 9.45 – se omtale

Søndag 16. okt.

21. s. e. trinitatis

09.00

Søndag 23. okt.

22. s. e. trinitatis

19.00

Søndag 30. okt.

23. s. e. trinitatis

Søndag 6. nov.

Alle helgens dag

Søndag 13. nov. 25. s. e. trinitatis

10.30 (K)
Høstgudstjeneste – se omtale
10.30 (K)

Særslev Kirke: Børnekirke – se omtale

10.30 (K)
v. Ole Hansen
16.00

Familiegudstjeneste – se omtale

16.00

Mindegudstjeneste - se omtale

10.30 (K)

Syng sammen kl. 9.45 – se omtale

Torsdag 17. nov.

19.00 (K)

Søndag 20. nov. Sidste s. i kirkeåret

09.00

Søndag 27. nov. 1. s. i advent

10.30 (K)

Hverdagsgudstjeneste – se omtale
10.30 (K)

Særslev Kirke: Børnekirke – se omtale

(K) = Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad. Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

Adresser
Særslev – Ejlby – Melby Kirker
Sognepræst Gunvor Sandvad, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 11 37,
E-mail: GSA@km.dk (mandag fridag)
Kirkegårdskontor, Kirkevej 2, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 16 75,
Åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 9-10
Ledende graver Finn Toftegaard, tlf. 64 84 16 75 - 40 13 14 51,
E-mail: finn.toftegaard53@gmail.com
Organist Georg Klinting, tlf. 64 82 10 10
Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, 5471 Søndersø,
tlf. 64 84 16 84, E-mail: hmk@mail.dk
Hjemmeside: www.de3sogne.dk

Gudstjenester på Fredensbo:

Onsdag 14. sept. kl. 14.00
Onsdag 12. okt. kl. 14.00
Onsdag 9. nov. kl. 14.00

