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Kirkegårdene i udvikling
Menighedsrådet blev i sensommeren 2018 ved budgetmødet i Bogense Provsti gjort opmærksom på, at
provstiet ville have fokus på kirkegårdene. Til dette formål har Bogense
Provsti lavet en aftale med tidligere
kirkegårdsleder ved Svendborg Kirkegårde, Tommy Christensen, som
hvert menighedsråd kan kontakte og

her få gode råd og ideer til en overkommelig pris.
Da vi på det tidspunkt var midt i forhandling med Thomas og Finn om
fordeling af deres nye opgaver, blev
det helt naturligt, at vi hurtigt kontaktede Tommy Christensen for at få
et besøg på vores kirkegårde. Thomas har mange gode ideer til, hvad
der kan gøres, men input udefra er
altid velkomne.
Hen over vinteren har vi så mødtes
med Tommy Christensen på vores 3
kirkegårde. Vi har haft super gode
snakke og efterfølgende har Tommy
sendt en rapport for hver kirkegård.
Begravelsesmønstret er jo under stor
forandring i disse år, hvor mange
unge flytter fra deres hjemsogne til
større byer. Og hvor de ældre ikke vil
ligge deres familier til last med vedligeholdelse af gravsteder. Det er
utrolig populært at vælge urnegravpladser frem for de store familiekistegravsteder med plads til hele

Onsdag d. 28. august
kl. 19.00 på Nordfyns
Efterskole
”Udvikling på vores kirkegårde”
v. Tommy Christensen
Offentligt møde om udviklingsplaner for kirkegårdene i Særslev,
Ejlby og Melby.
Velkommen! – Menighedsrådet
familien. Flere vælger, at deres aske
skal strøs over havet - og mon ikke
skovgravpladser også vil blive efterspurgt i vores sogne? Det betyder, at
der bliver - ja, allerede er - masser af
plads på vores kirkegårde.
Vi har forholdsvis mange hjemfaldne
gravsteder (dvs. gravsteder, der er
udløbet), som det ikke har været kutyme at slette. Derfor har vores gravere et stort arbejde med at passe og
vedligeholde disse, som jo desværre
ikke giver kroner i kassen. Det gælder på alle tre kirkegårde. Sidste

sommer var jo som bekendt dejlig
varm og solrig. Desværre har det
ikke været godt for vores buksbomhække, især i Melby og Ejlby, hvor
rigtig mange er gået ud. Det har
givet et ”træt udtryk”, når man er
kommet på kirkegårdene.
Vi i menighedsrådet er selvfølgelig
bekendt med, at der findes en hel
del bevaringsværdige gravsten på
vores kirkegårde. Nogle vil blive bevaret på deres aktuelle plads - andre
vil blive sat hen i et lapidarium - og
de fleste vil blive kasseret. Det koster
3 – 4000 kr. at faldsikre en gravsten
på sokkel, hvilket der i dag er lovkrav
om. (Lapidarium kaldes det område

på en kirkegård, hvor særligt bevaringsværdige minde- og gravsten bliver opstillet.)
Der er selvfølgelig rigtig mange følelser i og på kirkegården. Derfor vil
de kommende forandringer ske i
mindre step. I første omgang vil de
hjemfaldne gravsteder blive slettet,
stille og roligt, når der findes tid
mellem alle de andre gøremål og
renholdelse, der er på kirkegårdene.
Derefter bliver der sået græs. Så der
vil blive tid til at lave planer for, hvordan vi kan gøre vores kirkegårde til
en oase, med plads til fordybelse og
et rart sted at besøge. Hvor for eksempel dagplejen kan gå ind og

spise en lille madpakke, og de
mange cykelturister, som allerede
gør holdt ved vores kirkegårde, kan
finde en bænk, og finde ro inden
næste etape.
Onsdag den 28. august kl. 19.00 vil
der blive et offentligt møde på Nordfyns Efterskole, hvor Tommy Christensen vil komme for at fortælle om
”Udvikling på vores kirkegårde”.
Mere herom senere, men reservér allerede nu datoen. Der vil på mødet
blive mulighed for at komme med
input og ideer.
Kirkeværge Svend Kæhlershøj
og Formand Hanne Kjemtrup

Tillykke til
konfirmanderne
Søndag d. 5. maj var der konfirmation i Særslev Kirke. Det var en dejlig
og festlig dag! Tillykke til konfirmanderne og deres familier! Her er et billede af dette års konfirmander:
Øverst fra venstre: Mads Augustinus
Larsen, Rasmus Miki Hansen, Daniel
Nygaard-Larsen, Mathias Due Meulengracht.
Midten fra venstre: Matilde Agervig
Rodam, Maya Sølund Ingemann Nielsen, Katrine Hornstrup Johansen, Alexander Kee Bo Petersen.
Forrest fra venstre: Sissel Breckling,
Laura Almind Petersen, Filippa Anina
Vingaard Hansen, Sofie Büttner Skovgaard Jensen.

Konfirmation i 2020
Tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation i 2020 er i fuld
gang. Tilmelding sker via kirkernes
hjemmeside: www.de3sogne.dk –
eller ved henvendelse til Gunvor
Sandvad. De kommende konfirmander bydes velkommen ved aftengudstjenesten søndag d. 18. august
kl. 19.00 i Særslev Kirke. Bagefter er
der kaffe/te mv. og praktisk orientering.
Konfirmationsforberedelsen foregår om tirsdagen kl.14.15-15.45 i
Særslev Præstegård – første gang
tirsdag d. 20. august.
I 2020 bliver der konfirmation søndag d. 19. april i Ejlby Kirke og
Melby Kirke og søndag d. 26. april i
Særslev Kirke.

Sommerudflugt
Tirsdag d. 4. juni kl. 8.30 fra
Særslev Kirke
Turen går til Svendborg, Tåsinge og
Langeland. Se program i sidste kirkeblad.

Familiegudstjeneste
Torsdag d. 6. juni kl. 18.00
i Særslev Kirke
Vores minikonfirmander slutter forløbet af med familiegudstjeneste. Alle

og enhver er velkomne til gudstjenesten. Bagefter arrangerer de unge
FDFere et familieløb i præstegårdshaven med udfordrende og sjove
poster. Vi slutter aftenen af med pølser, sodavand, kaffe og kage. På billedet ses minikonfirmanderne, som
har lavet døbefonte i ler. Døbefontene kan også bruges som lysestager.

Pinsepilgrimsvandring
2. pinsedag d. 10. juni kl. 8.00
i Veflinge Kirke
Igen i år kan man snøre vandreskoene og gå med på fælles pilgrimsvandring fra Veflinge Kirke til Odense
Domkirke. Pilgrimsvandringen begynder med morgenandagt kl. 8.00
i Veflinge Kirke ved Gunvor Sandvad.
Derefter går pilgrimsvandringen til
Odense, hvor der er pilgrimsgudstjeneste i Domkirken kl. 16.30. Prædikant er provst Keld Balmer Hansen.
Der er bustransport tilbage til Veflinge, hvor der serveres fælles aftensmad i præstegården. Medbring selv
mad og drikke til vandreturen.

Babysalmesang
Der begynder et nyt hold med babysalmesang i slutningen af august. Ba-

bysalmesang foregår på onsdage kl.
10.00 i Særslev Kirke fra 28. august
til og med 9. oktober. Babysalmesang er en god halv time med sange,
rytmer, dans og fagter for babyer op
til ca. 1 år og deres forældre. Bagefter er der formiddagskaffe/-te og
hyggeligt samvær. Nærmere information og tilmelding hos Gunvor
Sandvad.

”Mindernes dæmoner”
– foredrag v. Hans-Peter Tams
Torsdag d. 29. august kl. 19.30
i Hårslev Præstegård
Som dansksindede sydslesvigere blev familien Tams deporteret til Polen i
begyndelsen af
2. verdenskrig.
”Mindernes dæmoner” er fortællingen om de
rædsler, de gennemgik, og om deres
lange rejse tilbage til Slesvig. Det er
også fortællingen om den styrke,
som deres dybe og urokkelige tro på

Guds beskyttelse gav hele familien
og især børnene, da disse pludselig
stod helt alene.
Foredraget er arrangeret af Kirkehøjskolen på Nordfyn. Kirkehøjskolen er
et samarbejde mellem flere sogne
om fælles foredrag m.m. på tværs af
sognegrænser. Alle er velkomne –
gratis adgang.

Nyt fra FDF Særslev

Børnekirke
Søndag d. 1. sept. kl. 9.00
i Særslev Kirke
Børnekirke er en halv time med kirke
i børnehøjde: Sang og bevægelse,
bibelhistorie og leg. Børnekirke er tilrettelagt for børn i alderen 1-10 år.
Men alle er selvfølgelig velkomne!

Nu nærmer sommeren sig. Dermed
er denne FDF-sæson også ved at
nærme sig sin afslutning. Det har
været en rigtig god sæson, hvor vi
har haft rigtig meget glæde af vores
nye bålhytte og shelter, som vi indviede med en gudstjeneste i august.
Væbnere og seniorvæbnere havde
overnatning i hytten i starten af sæsonen, hvor vi bl.a. så film, mens vi
lå i soveposerne og hørte regnen
tromme på taget. Til Store Bededag
skal kredsens yngste medlemmer på
minilejr i bålhytten.
I efteråret var hele kredsen på

kredsweekend i Fjordhytten ved Mesinge. En rigtig hyggelig tur og for
flere af kredsens yngste var det deres
første FDF-tur.
Væbnere og seniorvæbnere var i
januar på weekend på Kongeådalens
Efterskole, hvor der blev prøvet kræfter med flere af FDFs mærker samt
dannet nye venskaber på tværs af
kredse i landsdelene.
I Kristi Himmelfartsferien tager
de af sted til Ballerup for at deltage i
årets væbnermesterskabsfinale, som
er en konkurrence i leg, fantasi, opfindsomhed, FDF-færdigheder, kristendom og meget andet.
I uge 28 går turen til Langeland til
årets sommerlejr for hele kredsen.
Temaet for sommerlejren er årets
højtider. Så vi skal både fejre fastelavn, jul, påske og en kæmpe fødselsdag.
I uge 35 starter vi op igen med en
ny sæson. Der vil komme opslag på
vores hjemmeside og på vores Facebookside med tider for holdene.
Heidi Hansen, kredsleder

”DEN KULØRTE TRÅD” – en Nørkle-Café
Kan du lide at sy, strikke, snakke, hækle – og synes du bare, at det er hyggeligt
at sidde med et håndarbejde?
Så starter der til efteråret et nyt tiltag i konfirmandstuen i præstegården. Her
vil vi hveranden fredag formiddag have kaffe og brød klar til nogle hyggelige
timer i godt selskab med andre, der kan lide at sy, strikke, hækle eller nørkle
med sit håndarbejde.
Vi starter Fredag d. 13. september kl. 9.30 - 11.30
Vi glæder os til at se jer.
Tine Høgstedt og Hanne Kjemtrup

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Døbte:

Indsamling

Særslev Kirke:
Sille Almind Petersen
Laura Almind Petersen

Viede/
kirkeligt velsignede
Ingen

Begravede/bisatte:
Særslev Kirke:
Thor Theodor Luth

I fastetiden før påske blev der indsamlet 474,00 kr. til Kirkens Korshær.
Tak for gaven til Kirkens Korshær!

Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøder i
konfirmandstuen: 11. juni, 13. august. Møderne begynder kl. 19.00
og er offentlige.

Velkommen til Steen
Steen Krintel er ansat
som gravermedhjælper pr. 1. april. Steen
har tidligere arbejdet
på kirkegård og har
derfor god erfaring
med sig. Vi er glade
for, at Steen har sagt
”ja” til at arbejde hos os på vore tre
kirkegårde. Menighedsrådet og det
øvrige personale ønsker Steen velkommen – og vi glæder os til samarbejdet.
Gunvor Sandvad

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. 2. juni
Tors. 6. juni
Søn. 9. juni
Man. 10. juni
Søn. 16. juni
Søn. 23. juni
Søn. 30. juni
Søn. 7. juli
Søn. 14. juli
Søn. 21. juli
Søn. 28. juli
Søn. 4. aug.
Søn. 11. aug.
Søn. 18. aug.
Søn. 25. aug.
Søn. 1. sept.
Søn. 8. sept.
Søn. 15. sept.
Søn. 22. sept.
Lør. 28. sept.
Søn. 29. sept.

6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis
13. s. e. trinitatis
14. s. e. trinitatis
15. s. e. trinitatis

SÆRSLEV

EJLBY

09.00
18.00
10.30

10.30 (K)

MELBY

Familiegudstjeneste med minikonfirmanderne
09.00
10.30 (K)

Pilgrimsvandring fra Veflinge kirke kl. 8.00

09.00

v. Ole Hansen
v. Ole Hansen
v. Ole Hansen

10.30 (K)
09.00
09.00
09.00
10.30 (K)
09.00
09.00
10.30 (K)
19.00
10.30 (K)

BEMÆRKNINGER

10.30 (K)
10.30 (K)
10.30 (K)
10.30 (K)
10.30 (K)

09.00
10.30 (K)
09.00

Særslev Kirke: Velkomst for de nye konfirmander
Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00
v. Ole Hansen

10.30 (K)

10.30 (K)

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad.

Loppegudstjeneste kl. 9.30 på markedspladsen i Melby
Høstgudstjeneste
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 1. september 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

Torsdag 6. juni kl. 14.00

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

Onsdag 14. august kl. 14.00

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

Onsdag 11. september kl. 14.00

Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

DATO

