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Den 1. november har der været en 
omstrukturering i vores graverteam: 
Thomas Jørgensen er ansat som le-
dende graver ved vores 3 kirker med 
kirkegårde. Thomas har været ansat 
hos os i ca. 1½ år som graver, og her 
har vi lært ham at kende som en 
meget dygtig og imødekommende 
person. Thomas har tidligere i 15 år 
været ansat på Middelfart kirkegård 
og har hermed stort kendskab til de 
forskellige arbejdsopgaver på kirke-
gårdene. Thomas har mange gode 
ideer til, hvordan kirkegårdene skal 
se ud også i fremtiden. Vi er helt 
trygge ved at overlade pasningen af 
kirker og kirkegårde til Thomas og 
ser frem til et inspirerende samar-
bejde.  
 
Dette medfører, at Finn Toftegaard – 
efter eget ønske – har valgt at trække 
sig som ledende graver. Men vi skal 
stadigvæk møde Finn i vores kirker, 
da han – også efter eget ønske – er 
ansat som kirketjener ved vores tre 
kirker.  

Omstrukturering i graver-teamet

Finn har i 30 år været graver i vores 
sogne: Først i 24 år ved Ejlby kirke og 
de sidste 6 år som ledende graver 
ved Ejlby, Melby og Særslev kirker. Vi 
har fra menighedsrådet sat stor pris 
på samarbejdet med Finn, som helt 
loyalt, dygtigt og med godt humør 
har udfyldt opgaverne med at holde 
kirker og kirkegårde i fin stand. Vi 

takker for det gode samarbejde hidtil 
og glæder os til at fortsætte.  
 
Velkommen til jer begge 2 i jeres nye 
stillinger! 
 
På vegne af Menighedsrådet 
Hanne Kjemtrup, formand



I mange årtier er 1. maj og 1. no-
vember blevet kaldt ”skiftedag”. Da 
min dåbsattest i midten af juni tillod 
sig den frihed at minde mig om, at 
jeg nu rundede de 65 og faktisk også 
kunne kalde mig folkepensionist, 
stoppede jeg op og gjorde status for 
30 år som graver ved De 3 Sogne. 
De første 24 år i Ejlby og de seneste 
6 år ved alle 3 kirker. 

30 år på ”gården” med hækkeklip-
ning – plantning af forårs- og som-
merblomster – granpyntning til jul, 
samt de mange andre forskelligar-
tede opgaver kunne også efterhån-
den mærkes på knogler og led. 

Jeg syntes dog ikke, at jeg var fær-
dig med mit arbejde ved kirken samt 
klar til et liv som folkepensionist i så 
”ung” en alder. 

Efter gode og konstruktive drøf-
telser med Menighedsrådet fik jeg 
imødekommet ønsket om at gå ned 
i arbejdstid og samtidig afgive ”det 
grønne område” for at varetage op-
gaven som kirketjener samt varetage 
de administrative opgaver på kirke-
gårdskontoret. 

Jeg er derfor meget glad for, at jeg 
1. november kunne give stafetten vi-
dere som ledende graver til Thomas 
Jørgensen, som jeg gennem det sid-
ste halvandet år har lært at kende 
som en meget engageret, faglig 
dyg tig og loyal kollega. 

Det er gennem de 30 år blevet til 

et møde med mange personer i 
glæde og sorg. Samtaler som har 
givet stof til eftertanke og som jeg 
har kunne bruge ved mange forskel-
lige lejligheder. 

Jeg ser også tilbage på 30 år, hvor 
automatisering af klokkeringningen 
har lettet det daglige arbejde. Auto-
matisk døråbning af vores kirker, så 
kirkerne nu er åbne 365 dage om 
året til stor glæde for de mange be-
søgende. 

Ændrede begravelses- og familie-
mønstre, hvor de traditionelle fami-
liegravsteder bliver færre og færre, 
nødvendiggør at der bliver rettet et 
øget fokus på vores kirkegårde i 
fremtiden, hvor små urnegravsteder 
og plænegrave vinder mere og mere 
indpas. 

Menighedsrådet og Thomas har al-
lerede taget hul på dette arbejde, og 
jeg glæder mig til at følge det på si-
delinjen, nu hvor jeg tager hul på en 
ny arbejdsopgave som kirketjener. 
 
Finn Toftegaard 

Skiftedag på kirkegården I Guds hånd 

Dette billede blev lavet ved 
familie gudstjenesten d. 28. okto-
ber i Melby Kirke. Store og små, 
gamle og unge satte deres finger-
aftryk i den store hånd og skrev 
deres navn ved siden af. Den store 
hånd skal forestille Guds hånd. Bil-
ledet skal på den måde vise, at 
Gud har alle mennesker i sine 
hænder – og at Gud elsker os hver 
især og lige så forskellige, som vi 
nu er det.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Snart fejrer vi, at Gud lod sin Søn 
blive født i Betlehem som det lille 
barn Jesus. Jesus vil være mennes-
kers frelser og åbne porten til Him-
meriget for os. Så vi kan blive 
Guds kære børn på ny – og altid 
vide, at vi er i hans hænder.  
 
Glædelig adventstid og jul! 
Gunvor Sandvad 



Julehjælp 
Særslev-Ejlby-Melby Menighedsråd 
er blevet medlem af De Samvirkende 
Menighedsplejer. Det giver menig-
hedsrådet mulighed for at tilbyde ju-
lehjælp til økonomisk betrængte 
med bopæl i pastoratet. Midlerne er 
dog begrænsede. Derfor kan man 
ikke love, at alle ansøgninger vil blive 

imødekommet. Menighedsrådet har 
valgt, at de tildelte midler uddeles i 
form af en julekurv fra Dagli’Brugsen 
i Særslev.  
 
For at komme i betragtning skal man 
udfylde et ansøgningsskema, som 
skal afleveres/sendes senest søndag 
den 2. december til:  
 
Sognepræst Gunvor Sandvad, 
Kirkevej 4, Særslev 
5471 Søndersø.  
 
Ansøgningsskemaer ligger i de tre 
kirkers våbenhuse, kan downloades 
fra hjemmesiden www.de3sogne.dk 
eller hentes i præstegården. 
 
Alle ansøgninger bliver sendt videre 
til De Samvirkende Menighedsplejer. 

Menighedsrådet får midlerne til rå-
dighed d. 18. december, hvorefter 
alle ansøgere bliver kontaktet. Udde-
ling af julekurve forventes at blive 
fredag d. 21. december i Særslev 
Præstegård. 
 

Juleafslutninger 
I december er der juleafslutninger i 
Særslev Kirke. Alle og enhver er vel-
komne til at være med. Vi synger ju-
lesalmer og hører juleevangeliet – og 
det hele er særligt tilrettelagt for 
børn og unge. 
 
Tirsdag d. 4. dec. kl. 17.30  
FDF Særslev  
Fredag d. 14. dec. kl. 10.00  
Børnehuset Særslev og Dagplejerne 
Torsdag d. 20. dec. kl. 17.00  
Nordfyns Efterskole 
Fredag d. 21. dec. kl. 8.05  
Særslev Skole 

Musikgudstjeneste  
Søndag d. 9. december kl. 15.00 
i Særslev Kirke 
Anden søndag i advent genoptager 
vi den gode tradition for musikguds-
tjeneste i Særslev Kirke: Elever fra 
Nordfyns Gymnasium synger salmer 
og sange, der hører advents- og ju-
letiden til. Vi skal også  lytte til bibel-

læsninger om julens gode budskab 
om Jesu fødsel.  
 
Børnekirke 
Søndag d. 27. januar kl. 9.00  
i Særslev Kirke 
Den sidste søndag i januar er der 
igen børnekirke, som er en halv time 
med kirke i børnehøjde: Sang og be-
vægelse, bibelhistorie og leg. Børne-
kirke er tilrettelagt for børn i alderen 
1-10 år. Men alle er selvfølgelig vel-
komne! 



Kyndelmissegudstjeneste & Vintermøde 
Søndag d. 3. februar kl. 14.00 i Særslev Kirke og Præstegård 
 
Kyndelmisse markerer midten af vinteren. Kyndelmisse betyder ”lysmesse” og 
var i ældre tid en helligdag, den anden februar. Ved gudstjenesten i Særslev 
Kirke vil vi tænde de syv lys i denne store lysestage – et efter et – mens vi lytter 
til bibellæsninger om lyset, der skinner i mørket. 

Bagefter holder vi det traditionsrige Vintermøde i præstegården. Vi begynder 
med kaffe, te og kage. 

Derefter skal vi lytte til foredraget: 

Der var så dejligt ude på landet 
v. journalist, forfatter og foredragsholder Helle Juhl 
 
Helle Juhl skriver om sit foredrag: 
”Der er en første bondegård i de fleste mennesker liv. Den man voksede op på. 
Den man besøgte som feriebarn. Eller den, man sammen med de andre fra lilla 
stue tog på udflugt til. Anderledes kan det ikke være i et land, hvor der for et 
par generationer siden var næsten en kvart million landbrug. I dag er de fleste 
bondegårde forsvundet. Foredraget, der er baseret på bogen ”Der var så dejligt 
ude på landet – en billedkrønike fra det 20. århundredes bondeland”, tager dig i 
ord og billeder tilbage til selvbindernes, syltekrukkernes og storvaskens tid.” 
 
Helle Juhls foredrag er ledsaget af mange flotte billeder. Derfor foregår fore-
draget i kirken, hvor der er bedre plads, så alle kan se!  
 
Alle er velkomne – gratis adgang! 
Menighedsrådet 

Kirkehøjskolen ”Smertens 
mester”  
Tirsdag d. 5. februar kl. 19.30  
i Hårslev Præstegård  
Sognepræst Anders Raahauge, hol-
der foredrag om Henrik Pontoppi-
dans roman ”Lykke-Per”. Han vil 
også komme ind på Bille August’ ny-

lige filmatisering af ”Lykke-Per”. Alle 
er velkomne – gratis adgang. 
 

Babysalmesang 
Forårets hold med babysalmesang 
begynder efter skolernes vinterferie. 
Babysalmesang foregår i Særslev 
Kirke onsdage kl. 10.00 fra 20. fe-

bruar til og med 3. april. Babysalme-
sang er en god halv time med sange, 
rytmer, dans og fagter for babyer op 
til ca. 1 år og deres forældre – og 
ledes af kirkesanger Dorthe Pedersen 
og organist Georg Klinting. Bagefter 
er der formiddagskaffe/-te. Man er 
også velkommen, selvom man kun 
kan være med nogle af gangene. 
Nærmere information og tilmelding 
hos Gunvor Sandvad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkehøjskolen:  
”Var det tilfældigt – eller var 
det bare Gud?” 
Torsdag d. 28. februar kl. 19.30 
i Skovby Sognehus  
Journalist Bo Frimodt, Odense, for-
tæller sin livshistorie – og stiller 
spørgsmålet, om det der sker i livet 
er tilfældigheder eller Gud? Alle er 
velkomne – ingen tilmelding. 
  
Fastelavnsgudstjeneste d. 3. 
marts kl. 14.00 i Særslev Kirke 
Fastelavns søndag er der familiegud-
stjeneste i Særslev Kirke. Der er bi-
belfortælling og sange tilrettelagt for 
børn, så selv de mindste kan være 
med. Små og også de store må 
meget gerne møde op i festlig ud-
klædning!  



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 æg - 
teskab. 
 

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 guds-
tjenester og arrangementer, 
der tilrettelægges af menig-
hedsrådet.  
Bestilling skal ske senest da -
gen før, hvor der samtidig 
kan anmodes om handicap-
kørsel. 
 
Tlf. 64 84 14 85 
  
Menighedsrådet betaler for 
benyttelse af kirkebilen.

Døbte: 
 
Særslev Kirke: 
Caya Luth 
Joey Torben Kjærgård 
Svane 
Albert Bang Olsson 
Villads Holm Schjørmann 
Alberte Jørgensen 
Vigga Skov Bonnemann 
Oliver Rafn 

Siden sidst – Praktiske oplysninger 
Viede/ 
kirkeligt velsignede 
 
 

Særslev Kirke: 
Susanne Weber Andersen 
& Keld Erik Andersen 
Nina Vedel Egetoft Pile-
gaard Mortensen & Henrik 
Vedel Egetoft Pilegaard 
Bente Elisabeth Hochreuter 
& Per Møller Hochreuter 

Begravede/bisatte: 
 
Særslev Kirke: 
Poul Georg Pedersen 
Doris Kristine Larsen 
Jonas Dybendal Holst 
 
Melby Kirke: 
Hanne Hviid Kæhlershøj 
 
 

Efter gudstjenesten arrangerer Bor-
gerforeningen, at der bliver slået kat-
ten af tønden i FDFs kredshus Asylet. 
Her ses et billede fra sidste fastelavn, 
hvor alle følger spændt med: Nu må 
tønden da snart gå i stykker?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Indsamling 
Ved høstgudstjenesten 23. septem-
ber i Melby Kirke blev der indsamlet 
395,00 kr. til Kirkens Korshær. Ved 
familiegudstjenesten 28. oktober i 
Melby Kirke og den efterfølgende 
frokost i forsamlingshuset blev der 
indsamlet 1145,00 kr. til FDF Sær-
slev. Der samles løbende ind til me-
nighedsplejen og dermed bl.a. til 
julehjælp. Tak for alle bidrag! 
  
Menighedsrådsmøder 
Der afholdes menighedsrådsmøder i 
præstegårdens konfirmandstue:  
5. december, 17. januar, 7. februar, 
6. marts. Møderne begynder kl. 
19.00 og er offentlige.



 

GUDSTJENESTER   

DATO                           SÆRSLEV  EJLBY     MELBY    BEMÆRKNINGER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad.  

 

Søn. 2. dec.     1. s. i advent              10.30 (K)                                            
Søn. 9. dec.     2. s. i advent             15.00            10.30 (K)                      Musikgudstj. m. Nordfyns Gymnasium i Særslev Kirke 
Søn. 16. dec.   3. s. i advent              09.00                               10.30 (K)    
Søn. 23. dec.  4. s. i advent              10.30 (K)                                            
Man. 24. dec. Juleaften                    14.30            16.00          13.00          
Tirs. 25. dec.   Juledag                      09.30            11.00                            
Ons. 26. dec.  2. Juledag                                                         10.30          
Søn. 30. dec.   Julesøndag                 10.30 (K)                                            
Tirs. 1. jan.     Nytårsdag                 16.00                                                 
Søn. 6. jan.      Helligtrekonger          09.00            10.30 (K)                       
Søn. 13. jan.   1. s. e. Helligtrek.       09.00                                                v. Ole Hansen 
Søn. 20. jan.   2. s. e. Helligtrek.      10.30 (K)                                           
Søn. 27. jan.   3. s. e. Helligtrek.                                              10.30 (K)   Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00 
Søn. 3. febr.    4. s. e. Helligtrek.       14.00            10.30 (K)                      Kyndelmissegudstjeneste i Særslev Kirke og 
                                                                                                                 vintermøde i Præstegården 
Søn. 10. febr.  Sidste s. e. H.             10.30 (K)                                            
Søn. 17. febr.  Septuagesima           09.00                               10.30 (K)    
Søn. 24. febr.  Seksagesima              09.00                                                v. Ole Hansen 
Søn. 3. marts   Fastelavn                   14.00            10.30 (K)                      Familiegudstjeneste i Særslev Kirke 
Søn. 10. marts1. s. i fasten               10.30 (K)                                              
 
K = Der er kirkekaffe/-te efter gudstjenesten. 

Særslev – Ejlby – Melby Kirker 
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, 
Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 9-10 
 

Ledende graver: Thomas Jørgensen, tlf. 40 13 14 43  
 

Kirketjener: 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 5. dec. kl. 14.00 

Mandag 24. dec. kl. 10.30 

Onsdag 16. jan. kl. 14.00 

Onsdag 13. feb. kl. 14.00 

Onsdag 6. marts kl. 14.00 
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