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Et livstegn – et livsmærke
Når dette kirkeblad udkommer er vi
tæt på Fastelavns søndag, som i år er
3. marts. Fastelavn er børn i sjove
udklædninger, fastelavnsboller – og
at slå katten af tønden. Det gør vi
også her hos os med familiegudstjeneste kl. 14.00 i Særslev Kirke. Bagefter bliver katten slået af tønden i
FDFs kredshus Asylet. En god og festlig tradition.
Fastelavn handler også om Jesu dåb.
Beretningen om Jesu dåb er prædiketekst ved højmessen Fastelavns
søndag i Ejlby Kirke. Jesus blev døbt
i Jordanfloden af Johannes Døberen.
Øjeblikket er vist på dette farvestrålende træskærerværk, som hænger
over døbefonten i Løgumkloster
Kirke i Sønderjylland.
Johannes øser vand over Jesu hoved
med en fin guldskål. Jesus står i Jordanflodens klare blå vand med bøjet
hoved og korslagte arme. På den
måde viser Jesus, at han tager det til

menneskers vilkår – og tog alt det
tunge på sig, som ind imellem får os
helt i knæ: Sorg og bekymringer smerte, angst og ensomhed – skyld
og død.
Jesus bærer korset med os og for os.
Vi skal ikke bære alt det tunge alene.
Helt ind i døden gik han for os – og
døde på korset langfredag. Påskemorgen stod Jesus op fra de døde.
Han åbnede en vej – fra død til liv.

Løgumkloster Kirke – foto: Lone Stidsen

sig, som nu sker. Han tager dåben til
sit hjerte.
I venstre hånd holder Johannes et
kors. Om lidt når Jesus er døbt, vil Johannes række korset til ham som
dåbsgave. Da Jesus blev døbt tog
han imod korset: Han gik ind under

Dengang vi blev døbt, fik vi tegnet
et kors foran ansigtet og brystet.
Som tegn på at vi hører sammen
med Jesus Kristus – altid. For os er
korset et livstegn – et livsmærke. Vi
er ikke alene. Guds Søn er med os –
hver eneste dag. Han giver os Guds
hjælp og velsignelse. Når vi dør,
tager han os ved hånden – og giver
os liv i Guds paradis.
Med venlig hilsen
Gunvor Sandvad

Lån en dåbskjole

Invitation til Litteraturkreds
Kan du lide at læse? Så er den nyoprettede litteraturkreds måske noget
for dig! Litteraturkredsen mødes første gang Torsdag den 7. marts kl.
13.30-15.30 i Hårslev Præstegård –
og handler om den amerikanske forfatter Marylinne Robinsons familiedrama ”Hjemme.”

Der findes ingen krav om, hvilket tøj
man skal have på, når man bliver
døbt. Man kan blive døbt, klædt
som man vil. Alligevel har der i flere
århundreder været tradition for, at
små børn har særlige dåbskjoler på.
I 1700-tallet var dåbskjoler meget
farvestrålende og pyntet med blonder, bånd og perler. I midten af
1800-tallet skiftede moden til helt
hvide dåbskjoler med stor vidde i,
sådan som mange også bruger i vores tid.

Derefter vælger man i fællesskab,
hvad der skal læses. Mødedatoer i
foråret: 4. april i Teglgården, Bogense
og 2. maj i Hårslev Præstegård.

Nogle familier har dåbskjoler, der er
blevet brugt i flere generationer og
med dåbsbørnenes navne broderet
på.

len. Det kan nemt erstattes af et rødt
eller blåt bånd, hvis man hellere vil
have det.

Har man ingen dåbskjole, kan man
nu låne en. Bodil Lind, medlem af
menighedsrådet, har strikket en
dåbskjole i blødt, hvidt bomuldsgarn. Der er et hvidt bånd i dåbskjo-

Dåbskjolen kan lånes af alle forældre,
der skal have et barn døbt i en af
vores tre kirker. Det er gratis at låne
dåbskjolen. Forældrene aftaler nærmere med præsten.

Fastelavnsgudstjeneste

slået katten af tønden i FDFs kredshus Asylet.

Søndag d. 3. marts kl. 14.00
i Særslev Kirke
Fastelavns søndag er der familiegudstjeneste i Særslev Kirke. Der er bibelfortælling og sange tilrettelagt for
børn, så selv de mindste kan være
med. Små og også de store må
meget gerne møde op i festlig udklædning! Efter gudstjenesten arrangerer Borgerforeningen, at der bliver

Litteraturkredsen ledes af præsterne
Karen Agersnap, tlf. 40 41 50 38 khag@km.dk og Nana Hauge, tlf.
61 79 26 75 - nha@km.dk – hos
hvem, man kan låne bøgerne og få
mere information.

Kirkehøjskolen:
Brødremenighedens Danske
Mission i Østcongo
Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30
i Teglgården, Bogense
Kirkehøjskolens udflugt i maj går til
Brødremenighedsbyen Christiansfeld. Som optakt til turen vil general–
og missionssekretær Jens Peter Rejkjær fortælle om Brødremenighedens
Danske
Missionsselskabs
arbejde i Østcongo. BDM har etableret børnehjem for handicappede
børn, skole og helseklinik i samarbejde med Brødrekirken i Østcongo.
Alle er velkomne – gratis adgang.

Påske
Påske er en stor højtid. I vores kirker markeres påsken med følgende gudstjenester:
Palmesøndag 14. april: Gudstjeneste kl. 10.30 i Særslev Kirke
Vi hører om Jesu festlige indtog i Jerusalem på æselryg
Skærtorsdag 18. april: Gudstjeneste kl. 10.30 i Ejlby Kirke
og kl. 19.00 i Særslev Kirke
Skærtorsdag gav Jesus disciplene nadveren. Der er derfor nadver ved begge
gudstjenester.
Ved aftengudstjenesten i Særslev Kirke
udstilles de fine malerier, som konfirmanderne har lavet. Billederne er inspireret af de bibelvers, som de hver især
snart vil få som konfirmationsord.
Langfredag 19. april: Gudstjeneste kl. 10.30 i Melby Kirke
og Langfredagskoncert kl. 14.00 i Særslev Kirke
Langfredag er sorgens dag, hvor Jesus blev
korsfæstet, døde og blev begravet. I Melby
Kirke er der alm. gudstjeneste med prædiken. I Særslev Kirke skal vi – traditionen tro
– høre Jesu lidelseshistorie fortalt med ord
og musik i ”Haydns De 7 korsord”. Koncerten spilles af Søren Friis, Esther Mielewczyk,
Carl Sjöberg og Bjarne E. Hansen.

Minikonfirmander
Igen i år kan børn i 4. klasse blive minikonfirmander. Det foregår i Særslev Kirke og konfirmandstuen i
præstegården – onsdag lige efter
skoletid. Børnene bliver hentet ved
klassen, når de får fri kl. 14.05 – og
så er vi sammen indtil kl. 15.45.
Minikonfirmanderne skal på opdagelse i kirken, høre bibelfortællinger,
synge, lege m.m. sammen med
Gunvor Sandvad og Bodil Knudsen,
medlem af menighedsrådet. Første
gang er onsdag d. 20. marts – og vi
slutter med familiegudstjeneste i
Særslev Kirke, løb og pølser i præstegårdshaven, torsdag d. 6. juni kl.
18.00.
Forældre og elever i 4. klasse på Særslev Skole får brev med nærmere besked og invitation til et orienterende
forældremøde onsdag d. 20. marts
kl. 19.00. Børn fra andre skoler er
også velkomne. Man bedes henvende sig direkte til Gunvor, hvis
man gerne vil være med.

Påskedag 21. april: Gudstjeneste kl. 9.00 i Melby Kirke
og kl. 10.30 i Særslev Kirke
Påskedag er glædens dag. Vi synger de glade påskesalmer. Graven er tom Jesus er stået op fra de døde!
2. påskedag 22. april: Fælles gudstjeneste kl. 10.00 i Veflinge Kirke
Vi slutter påsken festligt af med fælles gudstjeneste!

Minikonfirmander finder fortabte får i
præstegårdshaven.

Konfirmation
Søndag d. 5. maj kl. 10.30
i Særslev Kirke
Forår er konfirmationstid! Vi glæder
os til, at 12 unge skal konfirmeres:
Sissel Breckling
Filippa Anina Vingaard Hansen
Rasmus Miki Hansen
Sofie Büttner Skovgaard Jensen
Katrine Hornstrup Johansen
Mads Augustinus Larsen
Daniel Nygaard-Larsen
Mathias Due Meulengracht
Maya Sølund Ingemann Nielsen
Alexander Kee Bo Petersen
Laura Almind Petersen
Matilde Agervig Rodam
Telegrammer, gaver mv. til konfirmanderne kan afleveres i konfirmandstuen i præstegården. I 2020
bliver der konfirmation søndag d.
19. april i Ejlby Kirke og Melby Kirke
og søndag d. 26. april i Særslev

Eftermiddagsgudstjeneste &
kirkegårdsvandring
Store Bededag d. 17. maj
kl. 14.00 i Ejlby Kirke
Efter de vellykkede kirkegårdsvandringer på Særslev og Melby kirkegårde er turen nu kommet til Ejlby.
Efter gudstjenesten i Ejlby Kirke serverer menighedsrådet kaffe og kage
til alle. Forhåbentlig skinner solen, så
vi kan nyde kaffen udenfor.
Derefter vil Birgitte Mikkelsen og
Poul Christensen fortælle om nogle
af de søde, sjove, rare, betydningsfulde og - måske - specielle mennesker, der ligger begravet på Ejlby
kirkegård. Turen rundt begynder ca.
kl. 15.30 – og deltagelse i hele eftermiddagen er gratis.

Vi får frokost på Brødremenighedens
Hotel, som er i et af byens ældste
huse. Om eftermiddagen kører vi fra
Christiansfeld ad småveje via fiskerlejet Hejlsminde og Skamlingsbanken, hvor vi drikker kaffe/te ved
bussen.
Praktiske oplysninger:
Busafgang kl. 9.00 fra Hårslev Kirke.
Pris: 200 kr. pr. person – betales i
bussen.
Tilmelding: Senest tirsdag 21. maj til
Gunvor Sandvad, tlf. 64841137 gsa@km.dk

Glæd jer til årets sommerudflugt

Kirke.

Onsdag d. 8. maj kl. 19.00
Velkommen til det årlige menighedsmøde i konfirmandstuen. Menighedsrådet fortæller om sit arbejde,
økonomi og planer for fremtiden.
Der er kaffe/te og kage. Man kan
drøfte og udveksle gode idéer for
vores tre kirker!

blev grundlagt i 1773 og er på Unescos verdensarvsliste. En guide viser
os Brødremenighedens særprægede
kirke og tager os med på byvandring. Efter byvandringen er der en
lille time på egen hånd i byen.

Kirkehøjskolens forårsudflugt til Christiansfeld
Lørdag d. 25. maj
Det er blevet en god tradition, at sæsonen i kirkehøjskolen afsluttes med
en udflugt. Alle er velkomne til at
være med. Udflugten går til brødremenighedsbyen Christiansfeld, som

Tirsdag d. 4. juni 2019
I år går turen til det sydfynske:
Svendborg, Tåsinge & Langeland. Vi
kører først til Svendborg, hvor vi besøger Forsorgsmuseet, som tidligere
var en fattiggård. Her begynder vi
med kaffe og rundstykker i Klistersalen, inden vi bliver guidet rundt på
museet. Derefter kører vi til Bregninge Mølle på Tåsinge, hvor der
venter os noget lækkert mad!
Turen går videre til Medicinhaverne
ved Tranekær Slot på Langeland. Her
vil en guide tage os med rundt i ha-

verne og fortælle om planternes medicinske brug før og nu. Herefter er
vores næste stop Lindelse Kro, som
venter på os med eftermiddagskaffe
& kager.
På hjemturen gør vi et stop for at se
Elvira Madigan & Sixten Sparres grav
på Landet Kirkegård på Tåsinge.

Siden sidst – Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger:
Afgang fra Særslev kirke kl. 8.30.
Pris: 250 kr. pr. person, som betales i
bussen.

Særslev Kirke:
Emmelie Birkelund Batiste
Luke Astrup Ebbesen Bang

Tilmelding senest man. d. 27. maj til
Hanne Hansen, tlf. 60 93 77 18.
Skynd jer – der er kun 55 pladser!
Sommerudflugten arrangeres af Særslev-Ejlby-Melby pensionistforening
& kirkernes menighedsråd.

Indsamling
I julen blev der indsamlet 997,00 kr.
til Børnesagens Fællesråd. I november og december blev der indsamlet
1053,50 kr. til vores menighedspleje.
Tak for alle bidrag! Menighedsplejen
i Særslev-Ejlby-Melby sogne har Mobile Pay nr. 32556.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøder i konfirmandstuen: 6. marts (kl. 18.30), 2. april,
8. maj (efter menighedsmødet), 11.
juni. Møderne begynder kl. 19.00
og er offentlige.

Døbte:

Viede/
kirkeligt velsignede
Ingen

Begravede/bisatte:
Særslev Kirke:
Bo Schjørmann Wadsager
Luke Astrup Ebbesen Bang

Ejlby Kirke:
Thor Emil Broner Eldevig

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 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 borgerligt gift, kan man få en kirkelig 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.
Bestilling skal ske senest dagen før, hvor der samtidig
kan anmodes om handicapkørsel.

Tlf. 64 84 11 69
Menighedsrådet betaler for
benyttelse af kirkebilen.

GUDSTJENESTER
Søn. 3. marts
Søn. 10. marts
Søn. 17. marts
Søn. 24. marts
Søn. 31. marts
Søn. 7. april
Søn. 14. april
Tors. 18. april
Fre. 19. april
Søn. 21 april
Man. 22. april
Søn. 28. april
Søn. 5. maj
Søn. 12. maj
Fre. 17. maj
Søn. 19. maj
Søn. 26. maj
Tors. 30. maj
Søn. 2. juni
Tors. 6. juni
Søn. 9. juni
Man. 10. juni

SÆRSLEV
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste søndag
Mariæ Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi Himmelf.
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag

14.00
10.30 (K)
09.00
10.30 (K)
09.00

EJLBY

MELBY

10.30 (K)

Familiegudstjeneste i Særslev Kirke
v. Ole Hansen
10.30 (K)

10.30 (K)
10.30 (K)
19.00
14.00
10.30

Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00

10.30
10.30
09.00

Konfirmandernes billeder udstilles i Særslev Kirke
Langfredagskoncert i Særslev Kirke
Fælles gudstjeneste i Veflinge Kirke kl. 10.00
v. Nana Hauge
Konfirmation

09.00
10.30
10.30 (K)
14.00 (K)
09.00
09.00
10.30 (K)
09.00
18.00
10.30

BEMÆRKNINGER

Kaffe og kirkegårdsvandring efter gudstjenesten
v. Ole Hansen
10.30 (K)

10.30 (K)
Familiegudstjeneste med minikonfirmanderne
09.00
10.30

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad.

Pilgrimsvandring fra Veflinge kirke kl. 8.00
K = Der er kirkekaffe/-te efter gudstjenesten.

Særslev – Ejlby – Melby Kirker

Børnekirke

Sognepræst Gunvor Sandvad, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø,
tlf. 64 84 11 37 – 23 44 71 09 , E-mail: GSA@km.dk (mandag fridag)

Søndag 7. april kl. 9.00
i Særslev Kirke

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

Gudstjenester på Fredensbo:

Kirketjener: Finn Toftegaard, tlf. 64 84 16 75 - 40 13 14 51,
E-mail: finn.toftegaard53@gmail com

Onsdag 6. marts kl. 14.00

Organist Georg Klinting, tlf. 64 82 10 10, E-mail: gklinting@gmail.com

Onsdag 10. april kl. 14.00

Kirkesanger Dorthe Pedersen, tlf. 26 71 10 83, E-mail: dortheingeborg@gmail.com

Onsdag 8. maj kl. 14.30

Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, 5471 Søndersø,
tlf. 22 90 73 83, E-mail: hmk@mail.dk

– sammen med minikonfirmanderne

Hjemmeside: www.de3sogne.dk

Torsdag 6. juni kl. 14.00

Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

DATO

