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Nu tændes tusind julelys
på jorden mørk og rund,
og tusind stjerner stråler ned
fra himlens dybblå grund.

Og over alt på jorden nu
går julens glade bud,
at født er Herren Jesus Krist,
vor Frelser og vor Gud.

Du stjerne over Betlehem
oh, lad dit klare skin
med tro og håb og kærlighed
i alle hjem nå ind.

I hvert et hjerte, trist og mørkt,
send du en stråle blid,
en stråle af Guds kærlighed
i denne juletid. 

(Emmy Köhler 1898. 
Oversat af Troels Sørensen 1983)

Salmen er oprindeligt svensk. Emmy
Köhler (1858-1925) var lærerinde i
Sollentuna ved Stockholm. Hun dig-
tede både tekst og melodi til ”Nu
tændes tusind julelys”, som blev
trykt første gang i 1898 i et svensk
julehæfte.  

På dansk findes den i flere forskellige
udgaver og indspilninger. Denne ud-
gave af ”Nu tændes tusind julelys”
er med i salmebogstillægget ”100
salmer”, som vi tog i brug i vore kir-
ker i sommer.

”Nu tændes tusind julelys” er en dej-
lig salme, som passer til adventsti-

Nu tændes tusind julelys
den. For det er jo nu, at der bliver
tændt julelys alle vegne. Julelysene
er et genskin af vinternattens stjer-
nehimmel og den store Betlehems -
s tjerne, der stod over stedet, hvor
Jesus blev født.

Salmen er en bøn om, at julens bud-
skab må nå helt ind i os. At vi – midt
i travlhed eller tristhed, eller hvad
der nu fylder sindet – må kunne høre
det vigtigste: At Gud elsker os og
giver os den største julegave: Jesus
Kristus – som vores frelser. Må bare
en stråle af det Guds lys nå vores
hjerter – så vi kan tage det til os og
tro, hvad englen sagde julenat: 

”Frygt ikke! Se jeg forkynder jer en stor
glæde, som skal være for hele folket: 
I dag er der født jer en frelser i Davids
by; han er Kristus Herren!” 
(Lukas evangeliet kap. 2, vers 10-11).

Glædelig adventstid og jul!
Gunvor Sandvad



15. september startede Charlotte
Rasmussen som ny graver ved vore
tre kirker. 

Charlotte har tidligere været graver
ved Harndrup kirke og er derfor
meget bekendt med de forskelligar-
tede opgaver, der er på kirkegård og
i kirken. Charlotte er hurtigt faldet
ind i den daglige rytme sammen
med Jan og Finn og har allerede vist
sine faglige kompetencer på kirke-
gården og i kirken.
Menighedsrådet ønsker Charlotte
velkommen og glæder sig til samar-
bejdet.

TAK til Marie
Kirkesanger Marie Rasmussen har
ønsket at stoppe som kirkesanger pr.
31. oktober, for at få bedre tid til sin
uddannelse og familie. Der skal lyde
en stor tak til Marie, som har glædet
os med sin sang, sin venlighed og
engagement ved gudstjenester og
kirkelige handlinger. 

Marie har stået for babysalmesang
og børnekirke. Med musik og rytme

VELKOMMEN
til Charlotte

Nyt menighedsråd
1. søndag i advent tiltræder det nye
menighedsråd. Følgende medlem-
mer er valgt for perioden 2017-
2020:

Valgt fra Særslev Sogn: Connie Bang,
Tine Høgstedt (kontaktperson), Mor-
ten Hald Jensen, Bodil Knudsen, Bodil
Lind, Erik Pedersen (kasserer) – samt
suppleanter: Annette Kofoed og Mette
Lau Veje.
Valgt fra Ejlby Sogn: Peder Nagel –
samt suppleant: Hans Kurt Rendboe
Valgt fra Melby Sogn: Hanne Kjem-

trup (formand), Svend Kählershøj
(næstformand).

Samtidig skal der lyde en stor TAK for
indsatsen til de afgående menig-
hedsrådsmedlemmer. Nogle har
været med i flere perioder - og alle
har været med i kortere eller længere
tid inden for de seneste fire år: 

Kristina N. Høgstedt, Søren B. Larsen,
Hans Nielsen, Mie Petersen, Karen Jep-
pesen Schnell, Anders M. Stidsen, Lone
M. Stidsen og Lenette Søgaard. 

Har du lyst til at synge i kirkekor?
Et kirkekor med unge fra 5. klasse og opefter er lige begyndt. Koret øver man-
dage i de lige uger kl. 18.30-20.00 i konfirmandstuen i præstegården, Kirkevej
4, under ledelse af organist Georg Klinting. Vi vil gerne være flere, så sangglade
drenge og piger er meget velkomne. Det er tanken, at kirkekoret også skal
medvirke en gang imellem til gudstjenester. Interesserede kan evt. henvende
sig til Georg Klinting eller Gunvor Sandvad for nærmere information – tele-
fonnumre er på bagsiden af kirkebladet. 

i kroppen har Marie
en helt særlig evne til
at fange børnenes
opmærksomhed og
få dem med i musik-
ken. 

Det har været en glæde og fornøj-
else at arbejde sammen med Marie
– og vi ønsker Marie alt godt frem-
over.

Personale og Menighedsråd



Projekt ”Indvendig kirkekalkning” 
Som tidligere omtalt her i kirkebladet
arbejdes der i øjeblikket målrettet
med at få kalket Særslev Kirke ind-
vendigt. Der er dog mange instan-
ser, som skal ind over et sådan
projekt: Først skal arbejdsopgaven
beskrives og tilbud indhentes. Heref-
ter skal finansieringen på plads i et
tæt samarbejde med Bogense Prov-
sti. 

Nationalmuseet skal også medind-
drages og foretage en besigtigelse af
opgavens omfang. Herunder også
en besigtigelse af kirkens inventar.
Det kan også blive aktuelt, at en kon-

servator i samarbejde med kalknings-
firmaet får sikret, at eksempelvis al-
tertavle og orgel afdækkes på en
måde, så de ikke tager skade. Som
sidste instans skal projektet til ende-
lig godkendelse i Fyns Stift, inden ar-
bejdet kan påbegyndes.

Vi krydser dog fingre for, at arbejdet
kan påbegyndes umiddelbart efter
nytår. I modsat fald vil arbejdet blive
udført i en periode, hvor det griber
mindst forstyrrende ind i forhold til
planlagte arrangementer i kirken og
helligdage. Det påregnes at kirken vil
være lukket i omkring 8 uger. Under

alle omstændigheder vil arbejdets
opstart blive annonceret på vores
hjemmeside og i dagspressen – sam-
men med evt. ændrede tidspunkter
for gudstjenester.

Finn Toftegaard 

Kirkehøjskolen: 
Litteraturaften
Onsdag d. 30. nov. kl. 19.30 i
Særslev Præstegård
Vi læser og snakker om bogen: ”En
ny tid” af Ida Jessen, Gyldendal
2015. 

Børnehuset Særslev 
laver juledekorationer i kirken
Igen i år inviteres børnene fra Børne-

huset Særslev til Særslev Kirke for at
lave juledekorationer sammen med
Charlotte og Finn. Det bliver tirsdag
d. 6. dec. og onsdag d. 7. dec. om
formiddagen. 

Juleafslutninger
I december er der juleafslutninger i
Særslev Kirke. Alle og enhver, der har
lyst, er velkomne til at være med.
Der er julesalmer og bibelfortæl-
linger, som er særligt tilrettelagt for
børn og unge.

Onsdag d. 7. dec. kl. 17.30 
for FDF Særslev. 
Onsdag d. 14. dec. kl. 10.00 
for Børnehuset Særslev 
og Dagplejerne.
Torsdag d. 15. dec. kl. 17.00 
for Nordfyns Efterskole.
Tirsdag d. 20. dec. kl. 8.05 
for Særslev Skole.

Musikgudstjeneste 

Søndag d. 11. december kl. 15.00
i Særslev Kirke
Tredje søndag i advent, d. 11. de-
cember kl. 15.00 er der musikguds-
tjeneste i Særslev Kirke: Elever fra
Nordfyns Gymnasium synger ad-
vents- og julesalmer for og med os.
Mellem salmerne lytter vi til bibel-
læsninger om julens gode budskab
om Jesu fødsel. Nogle af årets kon-
firmander og unge fra FDF Særslev
læser bibelteksterne. 

Vintermøde 
Søndag d. 15. januar: ”Hvem er
Martin Luther – som bliver fejret i
2017?” 
Søndag d. 15. januar er der efter-
middagsgudstjeneste i Særslev Kirke

Et billede fra sidste år – med glade
børn og de flotte dekorationer.



kl. 14.00. (Hvis Særslev Kirke er luk-
ket bliver gudstjenesten i Ejlby Kirke
kl. 14.00)

Bagefter er der vintermøde i præste-
gården, som det har været tradition
i mange år. Hele 2017 bliver 500-
året for Martin Luther og den luther-
ske reformation fejret. Gunvor Sand -
vad vil vise billeder fra de nordfynske
præsters studietur i Luthers fodspor
og fortælle om de vigtigste begiven-
heder i hans liv. Og så skal vi også
have kaffe/te og ”Luther lagkage”! 

Billedet viser præsterne ved et æble-
træ i Lutherbyen Witttenberg, som
Fyns Stift har plantet i anledning af
reformationsjubilæet.

Kirkehøjskolen: 
”Fra jubelfest til 
kulturår”
Onsdag d. 18. januar kl. 19.30 
i Grindløse Præstegård
Foredrag ved Carsten Bach-Nielsen,
lektor i kirkehistorie på Århus Univer-
sitet. I anledning af Reformationens
500-års jubilæum i 2017 vil Carsten
Bach-Nielsen fortælle om, hvordan
reformationen er blevet fejret i Dan-
mark gennem 400 år. Der har været
på forskellige måder som kongens,
kirkens og menighedens fest.

Syng sammen før
gudstjenesten 
Søndag d. 22. januar og 19. 
februar kl. 9.45 i Særslev Kirke
Vi mødes kl. 9.45 i Særslev Kirke og
synger de salmer, der skal synges til
dagens gudstjeneste. (Hvis Særslev
kirke er lukket, er der ”Syng sam-
men” i den kirke, hvor der så er
gudstjeneste.)

Kyndelmisse-
gudstjeneste
Søndag d. 29. januar kl. 19.00 
i Melby Kirke
Det er en gammel tradition af fejre
Kyndelmisse med en lysgudstjeneste
ved midvinter. I år bliver kyndelmis-
segudstjenesten i Melby Kirke – og
forestås af sognepræst Ole Hansen,
Veflinge. En stemningsfuld aften-
gudstjeneste med salmer og bibel-
læsninger om lyset, der skinner i
mørket.

Børnekirke 
Søndag d. 12. februar kl. 9.00 
i Særslev Kirke
Børnekirke er en halv time med bør-
nesalmer og enkle sange med fagter
til - bibelhistorie og leg. Børnekirke
er tilrettelagt for små og lidt større
børn i alderen 0 – ca. 7 år. (Hvis
Særs lev kirke er lukket, er der ”Bør-
nekirke” kl. 9.00 i Ejlby Kirke).

Fastelavns-
gudstjeneste
Søndag d. 26. februar kl. 14.00 
i Særslev Kirke
Fastelavnssøndag er der familieguds -
tjeneste i Særslev Kirke med bibelfor-
tælling og sang tilrettelagt for børn
og familier. Små og store må meget
gerne møde op i festlig udklædning.
Efter gudstjenesten arrangerer Bor-
gerforeningen, at der bliver slået kat-
ten af tønden på Asylet. På billedet
ses de udklædte børn fra sidste fas-
telavn – parate til at slå at katten af
tønden! (Hvis Særslev Kirke er lukket,
er familiegudstjenesten på Asylet).



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 sam-
men 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 registrerin -
gen. Ved hjemmefødsel skal
forældrene kontakte præsten
inden 14 dage efter fødslen.
Hvis forældrene er gift, bliver
faderskabet auto matisk regis-
treret. Hvis forældrene ikke er
gift og ønsker fælles forældre-
myndighed, skal de indsende

en ”Omsorgs- og ansvarser-
klæring” 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 bor-
gerligt gift, kan man få en kir-

kelig velsignelse af sit ægte-
skab.

Dødsfald og begra-
velse/bisættelse
Dødsfald skal meddeles hur-
tigst muligt til præsten i bo-
pælssognet – direkte eller via
en bedemand. Begravelse eller
bisættelse fra kirken aftales
med præsten. Gravsted aftales
med graveren.

Navneændring og bestil-
ling af attester
Kan ansøges via Borger.dk eller
ved henvendelse til præsten.

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle gudstje-
nester og arrangementer, der
tilrettelægges af menighedsrå-
det. Bilen skal blot bestilles
dagen før på:
Tlf. 64 84 14 85 eller 
Tlf. 64 85 12 12. 
Benyttelse af kirkebilen betales
af menighedsrådet.

Døbte:

Ejlby Kirke
Morten Roswalld 
Jørgensen

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Viede/
kirkeligt velsignede

Ingen

Begravede/bisatte:

Særslev Kirke:
Hanne Helsner
Agner Bak
Ruth Ellen Marie Jensen
Kurt Bjarne Jespersen
Carl Otto Knudsen
Poul Erik Broe Eriksen
(kaldt: Polle)

Kirkehøjskolen: 
”På tur med Luther”
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.30 
i Hårslev Præstegård
Præsterne Bente Bisgaard Thomsen,
Hanne Eggers, Ole Hansen og Gun-
vor Sandvad viser billeder fra præ -
sternes studietur til de tyske byer,
hvor Martin Luther levede og virkede
for 500 år siden. Der fortælles om de
vigtigste begivenheder i Luthers liv,
og om de betydningsfulde spor han
satte som teolog, bibeloversætter,
præst og sjælesørger.

Indsamling 
i kirkerne
Indsamlingen i julen går til Kirkens
Korshær. Kirkens Korshær driver bl.a.
varmestuer og herberger i hele lan-
det til hjælp for fattige, ensomme,
hjemløse og psykisk sårbare menne -
sker.

Ved høstgudstjenesten blev der sam-
let 629,50 kr. ind til Folkekirkens
Nødhjælp. Tak for gaven til Folkekir-
kens Nødhjælp.

Menighedsråds-
møder:
Der afholdes menighedsrådsmøder
følgende dage i præstegårdens kon-
firmandstue: 6. december, 12. ja-
nuar, 7. februar. Møderne begynder
kl. 19.00. 



KIRKEKALENDER december 2016 – februar 2017

DATO                             SÆRSLEV  EJLBY    MELBY     BEMÆRKNINGER

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad. 

Adresser

Søndag 27. nov.    1. s. i advent              10.30 (K)                              

Søndag 4. dec.      2. s. i advent              09.00              10.30 (K)         

Søndag 11. dec.    3. s. i advent              15.00                                      10.30 (K)              Særslev Kirke: Musikgudstjeneste 
                                                                                                                                           m. Nordfyns gymnasium

Søndag 18. dec.   4. s. i advent              10.30                                                                   v. Bente Bisgaard Thomsen

Lørdag 24. dec.    Juleaften                    14.30              13.00              16.00        

Søndag 25. dec.    Juledag                      11.00                                      09.30        

Mandag 26. dec.  2. juledag                                          10.30              

Søndag 1. jan.       Nytårsdag                 16.00                                   

Søndag 8. jan.       1. s. e. Helligtrek.       09.00              10.30 (K)         

Søndag 15. jan.     2. s. e. Helligtrek.       14.00                                                                     Særslev Kirke: Vintermøde efter gudstjenesten

Søndag 22. jan.     3. s. e. Helligtrek.       10.30 (K)                                                               Syng sammen kl. 9.45

Søndag 29. jan.     4. s. e. Helligtrek.                                                       19.00 (K)              Kyndelmissegudstjeneste v. Ole Hansen 

Søndag 5. febr.      Sidste s. e. Helligtrek. 10.30 (K)                              

Søndag 12. febr.   Septuagesima            09.00              10.30 (K)                                      Børnekirke kl. 9.00

Søndag 19. febr.   Seksagesima              10.30                                                                   Syng sammen kl. 9.45

Søndag 26. febr.   Fastelavn                    14.00                                      10.30 (K)              Særslev Kirke: Familiegudstjeneste

(K) = Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten 

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 7. dec. kl. 14.00

Lørdag 24. dec. kl. 10.30

Onsdag 11. jan. kl. 14.00

Onsdag 8. febr. kl. 14.00 

Særslev Kirke bliver lukket på et
tidspunkt i 2017 pga. indvendig
kalkning.
Evt. ændrede gudstjenestetids-
punkter vil blive annonceret i
Ugeavisen Nordfyn og på hjem-
mesiden.
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