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Det kimer nu til julefest
Sådan digtede Martin Luther, som vi
har fejret 500 års jubilæum for hele
2017:
Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.
Julens glæde er, at Gud kom ned på
jorden. Den høje gæst – Guds egen
Søn – steg ned til vores lave hytter.
En dejlig varm sommerdag for nogle
år siden stod havedøren åben. En
musvit fløj ind i min stue. Den stakkels lille fugl fløj forskrækket rundt
mellem møblerne. Den fløj også ind
i stuevinduerne. For musvitten vidste
jo ikke, hvad glas er for noget – og
hvorfor det ikke kan lade sig gøre at
flyve gennem glas. Musvitten slog

sig sikkert. Den mistede i hvert fald
en masse fjer.
Hvor ville jeg have ønsket, at jeg
kunne snakke fuglesprog. Så ville jeg
have beroliget musvitten og forklaret
den, hvordan den kunne komme ud
af døren igen. Men fuglen forstod
mig ikke og var bange for mig.
Måske synes Gud, at vi mennesker
ligner forskræmte musvitter, der ikke
kan forstå ham? Måske tænkte Gud:
”Hvordan skal jeg fortælle mennesker, at de ikke skal være bange for
mig? At jeg elsker dem og gerne vil
vise dem vej i livet? Hvordan skal jeg
fortælle mennesker, at jeg vil frelse
dem?”
Guds løsning var selv at blive et
menneske. Det skete julenat, da Jesus blev født. Gennem Jesus taler
Gud beroligende til os på menneskesprog og viser os vej gennem
livet.
Hver juleaften står tiden stille. Underet sker igen. Gud åbner sin himmel
og giver os Jesus. Værsgo’ – gaven er

til dig: ”I dag er der født dig en frelser
– han er Kristus Herren.”
Frelseren Jesus åbner en dør, når vi
er som forskræmte musvitter, der flyver mod forhindringer alle vegne.
Frelseren tager os varsomt i hånden
og bærer os, når vi kommer til kort.
Selv helt alene er vi altid to: Frelseren
er der nemlig også. Det er julegaven
fra Gud. Derfor kimer vi med kirkeklokkerne og ønsker hinanden glædelig jul!
Glædelig adventstid og jul!
Gunvor Sandvad

Uforudsete skader på korhvælv
Arbejdet med den indvendige renovering og kalkning af Særslev Kirke
skrider langsomt men sikkert frem
og det forventes, at kirken vil kunne
genåbne i februar-marts måned.
Efter at alle overflader var is-afrensede med tøris, kunne murerne påbegynde pudsearbejdet forud for
den endelige kalkning. Et arbejde
som i skrivende stund skrider planmæssigt frem. Desværre har afrensningerne også blotlagt større skader
på hvælvet i koret. Her har der vist
sig større sætningsskader, som skyldes bevægelser i ydervægge og tagværket. Skadernes omfang er af en
sådan størrelse, at de såkaldte ribbebånd var i overhængende fare for at

styrte ned. Inden udbedring af
nævnte ribbebånd skal der etableres
en sikring af træværket over korhvælvet. Herefter kan murerne påbegynde oprensning og omfugning af
ribbebåndene.
Ovennævnte kræver naturligvis et
grundigt forarbejde hos både håndværkere og offentlige instanser. Heldigvis oplever vi en meget hurtig

En stundende højtid nærmer sig
Selvom vi i skrivende stund kun er i
november måned, mindes vi dagligt
om, at en stundende højtid – julen
nærmer sig. Det mærker vi også på
kirkegården, hvor vi er i fuld gang
med granpyntning, som forventes
færdig til 1. søndag i advent.

Vi ser tilbage på en af de fugtigste
somre/efterår og hvad det ikke har
givet af udfordringer. Normalt vil
sommerblomsterne gerne have vand
og under normale omstændigheder,
vander vi en del gange i vækstperioden. Det har ikke været nødvendigt
i år. Tværtimod har det meget vand
været hårdt ved blomsterne. For
meget vand og for lidt varme er ikke
den bedste cocktail.
Nu er blomsterne taget op og granpyntningen påbegyndt. Et arbejde
som vi altid glæder os til – hvis ellers
vejrguderne er med os – og det ser
de ud til at være i år.

sagsbehandling hos Nationalmuseet, Fyns Stift og Bogense Provsti.
Når næste nummer af kirkebladet
kommer på gaden i det nye år,
håber vi at være tæt på en genåbning af kirken og glæder os til at
kunne vise det færdige resultat frem.
Finn Toftegaard

Vi benytter 3 forskellige slags gran.
Normansgran, Nobilis og en ung
Nobilis. Det giver 3 farvenuancer
som vi har at arbejde med. Der tages
udgangspunkt i hvert enkelt gravsted og vi kører ikke med faste standarter. Det giver variation på hvert
enkelt gravsted og gør endvidere arbejdet med at granpynte mere interessant.

Jeg ved, det er lidt tidligt, men jeg
vover pelsen med ønsket om en
Glædelig Jul.
Finn Toftegaard

Julekoncert med Pilekoret
Tirsdag d. 12. dec. kl. 19.30 i Ejlby Kirke
Pilekoret er et blandet 4-stemmigt kor med et repertoire, der spænder fra
klassisk til rytmisk musik med afstikkere til danske sange, salmer og viser fra
de sidste 300 års righoldige danske sang- og salmeskat.
Pilekoret har efterhånden 32 år på bagen.
De 28 korsangere kommer fra hele Nordfyn og øver hver tirsdag fra kl. 19.30 til
21.45 i Nørre Nærå. Tidligere musikskoleleder i Otterup, Lars Oxenvad, er dirigent
for koret, der altid er åbent for nye sangglade deltagere.

Ved koncerten i Ejlby Kirke vil koret fremføre et bredt udsnit af adventstidens
og julens salmer, og der vil også blive mulighed for selv at synge med på
kendte salmer, der hører adventstiden til. Der er gratis adgang.
Georg Klinting

Juleafslutninger
I år må vi desværre undvære at være
i Særslev Kirke til juleafslutningerne.
I stedet for kommer præst og kirkepersonale rundt på Særslevs skoler
og institutioner til juleafslutning:
Torsdag 14. dec. kl. 17.30
på Nordfyns Efterskole
Fredag 15. dec. kl. 9.30
i Børnehuset Særslev
Torsdag 21. dec. kl. 13.30
på Særslev Skole

Kirkehøjskolen: Filmaften
Tirsdag d. 9. jan. kl. 19.00
i Veflinge Præstegård
Vi ser filmen ”Der kommer en dag”.
Filmen vandt Gabriel prisen 2017
som årets bedste kirkelige film. Fil-

men er delvist optaget ved Gyldensteen.
”Der kommer en dag” er en “David
mod Goliat”-historie. Året er 1967.
En ny ungdomskultur er på vej. Kapløbet om rummet er på sit højeste,
og drømmen om frigørelse vinder
frem over alt. På Nørrebro fjernes de

Velkommen til et fornøjeligt
og humoristisk

VINTERMØDE
Søndag d. 14. januar 2018
med Kertemindes ”sjove (bede)mand” – Nils-Peter Holm

“Glæde er det eneste der bliver større ved at blive delt”
Kom og bliv fyldt op med et godt
grin, en god latter og lidt alvor i
hans sprudlende foredrag
”Jeg elsker den brogede verden”
Eftermiddagen begynder med
gudstjeneste i Ejlby Kirke kl. 14.00,
hvorefter der er kaffe,
lagkage og underholdning
i konfirmandstuen
i Særslev Præstegård.
Gratis adgang
to uadskillelige brødre, Elmer på 10
og Erik på 13, fra deres syge mor og
anbringes på børnehjemmet Gudbjerg, hvor tiden står stille. Forstanderen har sine egne filosofier og
reglementer. Her skal uvorne drenge
blive til lydige samfundsborgere for
enhver pris. Fra allerførste dag forstår
brødrene, at de har mistet deres frihed, og en daglig kamp for overlevelse begynder.

Babysalmesang
Fra onsdag d. 31. januar til og
med onsdag d. 21. marts er der
igen tilbud om babysalmesang.
Vi mødes om onsdagen kl. 10.00 i
præstegårdens konfirmandstue til en
god halv time med sange, rytmer,
dans og fagter. Bagefter er der tid til
hyggelig snak og formiddagskaffe/te. Man er også velkommen, selvom
man kun kan være med nogen af
gangene. Nærmere information og
tilmelding hos Gunvor Sandvad.

læsninger om lyset, der skinner i
mørket.

Fastelavn
Søndag d. 11. febr. kl. 14.00
på Asylet
Særslev FDF, Borgerforeningen og
Kirken inviterer i fællesskab til fastelavn på Asylet, Hemmerslev 22. Først
er der familiegudstjeneste med bibelfortælling og sange i børnehøjde.
Bagefter slår vi katten af tønden. Vi
skal selvfølgelig også spise fastelavnsboller! Vi håber, at mange – små og
store – møder op i festlig udklædning! Billedet viser kattekongerne og
kattedronningerne fra sidste fastelavn:

Jørn Aarup-Kristensen, tidl. rektor,
Søndersø og Frede Madsen, tidl.
museumslærer, Odense har brugt de
seneste fire år på at lave udstillingen.
De vil præsentere udstillingen og fortælle om den særlige kultur, som har
udfoldet sig i og omkring de fynske
præstegårde. De vil også stille
spørgsmålet: Om præstegårdskulturens tid er ved at være forbi? Vel
mødt til en spændende aften om
fynske præstegårde.

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag d. 4. febr. kl. 19.00
i Melby Kirke
Traditionen tro indbydes der til kyndelmissegudstjeneste. Sognepræst
Ole Hansen fra Veflinge vil stå for
den stemningsfulde lysgudstjeneste.
Vi skal synge salmer og høre bibel-

Indsamling i kirkerne

Kirkehøjskolen:
”Præstegårdskultur
gennem 500 år”
Tirsdag d. 20. febr. kl. 19.30
i Bogense Kirke
Hen over sommeren har der været
en udstilling i Den Fynske Landsby
om livet i de fynske præstegårde.
Udstillingen er nu blevet til en vandreudstilling, som vil ”vandre” rundt
på Fyn. Man kan se udstillingen i
Bogense Kirke fra 20. februar til 11.
marts.

Juleindsamlingen i kirkebøsserne går
til Kirkens Korshær. Kirkens Korshær
hjælper fattige, ensomme, hjemløse
og psykisk sårbare mennesker over
hele landet.
Ved høstgudstjenesten blev der givet
165,00 kr. til Kirkens Korshær. Tak for
gaven!

Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøder i
præstegårdens konfirmandstue: 5.
december, 10. januar og 8. februar.
Møderne begynder kl. 19.00 og er
offentlige.

Adventskransen
Adventskransen stammer fra Tyskland. Den kom til Danmark for godt
100 år siden. Adventskransen blev
rigtig udbredt under besættelsen.
Adventskransens fire lys svarer til de
fire adventssøndage. Eller de kan
svare til fire store lys, som Gud har
skabt. Det handler denne adventssalme om:
1. Det første lys er Ordet, talt af Gud,
det skabte liv, hvor alt var øde,
med fuglesang, med blomster,
der sprang ud,
med glæde over markens grøde.
2. Det andet lys blev tændt i Betlehem,
Guds Søn steg ned fra Himlens høje
og delte jorden med os som sit hjem
med al dens fryd og al dens møje.
3. Det tredje lys har intet øje set,
det lyser gennem hjertesorgen
og melder, det umulige er sket,
det tredje lys er påskemorgen.
4. Det fjerde lys har ild fra alle tre,
en pinseglød i vores hjerte,
så vi for dem, der intet lys kan se,
kan tænde kun en lille kerte.
nr. 87 i Den Danske Salmebog
af Johannes Johansen,1963

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Døbte:
Ejlby Kirke:
Agnes Nettesheim Iversen

Viede/
kirkeligt velsignede
Ingen

Begravede/bisatte:
Ejlby Kirke:
Inge Stryhn Larsen

Melby Kirke:
Milan Benjamin Meyer
Olsen

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

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-

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.

GUDSTJENESTER
DATO
Søndag 3. dec.
Søndag 10. dec.
Søndag 17. dec.
Søndag 24. dec.

SÆRSLEV EJLBY
1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
Juleaften

Lukket
Lukket
Lukket
Lukket

Mandag 25. dec.
Tirsdag 26. dec.
Søndag 31. dec.
Mandag 1. jan.
Søndag 7. jan.
Søndag 14. jan.
Søndag 21. jan.
Søndag 28. jan.
Søndag 4. febr.
Søndag 11. febr.

Juledag
Lukket
2. juledag
Lukket
Julesøndag
Lukket
Nytårsdag
Lukket
1. s. e. Helligtrek. Lukket
2. s. e. Helligtrek. Lukket
Sidste s. e. Helligt. Lukket
Septuagesima
Lukket
Seksagesima
Lukket
Fastelavn
14.00
Asylet
Søndag 18. febr. 1. s. i fasten
Lukket
Søndag 25. febr. 2. s. i fasten
Lukket
Søndag 4. marts 3. s. i fasten
Lukket

december 2017 – februar 2018
MELBY

BEMÆRKNINGER

10.30
10.30
10.30
13.00
&16.00

14.30
10.30

10.30
10.30
16.00
19.00
14.00

v. Ole Hansen
Vintermøde efter gudstjenesten

10.30
10.30
19.00
10.30

Kyndelmissegudstjeneste v. Ole Hansen
Familiegudstjeneste m.m. på Asylet
– bagefter slår vi katten af tønden

10.30
10.30
11.00

v. Lene Kjemtrup Christensen

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad.

Adresser
Sognepræst Gunvor Sandvad, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø,
tlf. 64 84 11 37 – 23 44 71 09 , 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, E-mail: gklinting@gmail.com
Kirkesanger Dorthe Pedersen, tlf. 26 71 10 83,
E-mail: dortheingeborg@gmail.com
Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, 5471 Søndersø,
tlf. 22 90 73 83, E-mail: hmk@mail.dk
Hjemmeside: www.de3sogne.dk

Gudstjenester på Fredensbo:
Onsdag 6. dec. kl. 14.00
Søndag 24. dec. kl. 10.30
Onsdag 10. jan. kl. 14.00
Onsdag 14. feb. kl. 14.00

Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29
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