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Mens jeg skriver disse linjer, er høs-
ten i fuld gang. Hver dag kan man 
høre motorlyden fra en mejetærsker 
et eller andet sted. Lyden gør mig 
glad og taknemlig over at bo et så 
frugtbart sted på jorden, hvor det 
kan lade sig gøre at dyrke korn, frugt 
og grøntsager. Tak til alle de mange 
mennesker, som slider i det for at 
producere fødevarer. Tak til Gud, der 
forvandler frø til frugt – giver os føde 
og opretholder os. 
 
Søndag d. 29. september holder vi 
fælles høstgudstjeneste for alle tre 
sogne. Så er det meste af høsten for-
håbentligt kommet godt i hus. Det 
takker vi Gud for og vi synger de 
gode, gamle høstsalmer.  
 
I prædiketeksten den søndag skal vi 
høre Jesus sige: ”Vær ikke bekym-
rede for jeres liv, hvordan I får noget 
at spise og drikke, eller for, hvordan 
I får tøj på kroppen!” (Matt 6,25). 
Jesus opfordrer os til at stole på Gud 
og hans omsorg for os.  

“Vær ikke bekymrede!”

At vi igen i år har fået en høst er ud-
tryk for Guds omsorg. Ligesom hver 
morgen vi vågner og kan stå op til 
en ny dag. Alligevel kan bekymring-
erne gribe os: For fremtiden og hver-
dagen - for helbred og trivsel. 
 
Ifølge traditionen skrev Peter – en af 
Jesu disciple – på sine gamle dage to 
af de breve, som nu er i Det nye Te -
stamente. Da havde Peter oplevet 
lidt af hvert og også en del af livets 
modgang. Om bekymringerne skrev 
han: ”Kast al jeres bekymring på 

Gud, for han har omsorg for jer.”  
(1 Pet 5,7) 
 
Jeg kan godt lide, at Peter skriver 
”kast”! Vi skal ikke holde bekymrin -
gerne for os selv for længe. Det er 
med at få bekymringerne læsset af 
og kastet over til Gud, inden de vok-
ser sig for store.  Vi skal sige vores be-
kymringer til Gud og bede Gud om 
hjælp.  
 

Med venlig hilsen 
Gunvor Sandvad 



Børnekirke  
Søndag d. 1. sept.  
og 24. nov. kl. 9.00  
i Særslev Kirke 
Børnekirke er en halv time med kirke 
i børnehøjde: Sang og bevægelse - 
bibelhistorie og leg. Børnekirke er til-
rettelagt for børn i alderen 1-10 år. 
Men alle er selvfølgelig velkomne!    

Koncert ved 
Det rytmiske kor Koritmo fra Ollerup  
”Koritmo er et 
rytmisk kor 
med base i Ol-
lerup. Koret er 
ledet af Malene 
Agerholm. Koritmo startede oprindeligt som Morkoret og skiftede 
senere navn til Ollerupkoret. I 2016 blev vi til Koritmo, som er 
sammensat af de italienske ord Coro (kor) og Ritmo (rytme). 
   I Koritmo er vi i øjeblikket omkring 30 sangere – både mænd og 
kvinder – som mødes og øver hver torsdag aften i musikhuset på 
Den Frie Lærerskole i Ollerup. Nogle af vores styrker i Koritmo er 
vores fælles sangglæde og fælles klang. 
   Vores repertoire tager afsæt i moderne musik, og vi synger sange 
på både dansk og engelsk, der er arrangeret for op til 6 stemmer. 
Vi bestræber os på at lære sangene udenad, så vi kan optræde uden 
brug af noder. 
   Til koncerten i Særslev Kirke vil vi synge sange af Sanne Salomon-
sen, Marie Key, Scarlet Pleasure, Oh Land, Mø, Kim Larsen, Laura 
Mvula og Mads Langer.” 

Torsdag d. 26. september kl. 19.00 

Open by night i Særslev Kirke 
 
– – – Pause med kaffe/te og kage i våbenhuset – – – 
 
Efter koncerten er der  
 
Sangtime ved Christina og Bjarne Flyman 
Fællessang med sensommer- og efterårssange – nyere som 
ældre, med energi og glæde! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christina og Bjarne Flyman er forstanderpar på Nordfyns 
Efterskole i Særslev 

”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 



Loppegudstjeneste 
Lørdag d. 28. sept. kl. 9.30 
 på markedspladsen i Melby 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ligesom sidste år begynder loppe-
markedet i Melby med en lille, kort 
gudstjeneste i teltet på markedsplad-
sen. Gudstjenesten hand ler om 
”Loppefund” og er optakt til en 
fornøje lig markedsdag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høstgudstjeneste 
Søndag d. 29. sept. kl. 10.30  
i Særslev Kirke 
Traditionen tro samles vi til høst-
gudstjeneste, når høsten forhåbent-
lig er kommet godt i hus. Vi synger 
de gode, gamle høst- og efterårssal-
mer og takker Gud for høsten. Der 
skal også være barnedåb. 
I dagens anledning er Særslev Kirke 

folkekirkens aktuelle situation, særligt 
på landet, hvor kirken og de små 
samfunds eksistens trues af fraflyt-
ning. Gennem foredrag og rådgiv-
ning peger hun på den enorme rig - 
dom og de uudnyttede ressourcer, 
der ligger gemt i de smukke middel-
alderkirker. Hun opfordrer menighe-
derne til at tage kampen op, blive 
mere synlig i lokalsamfundene og 
gentænke måden, de bruger kirke-
bygningerne på. Fordi der er mange 
flere muligheder, end de fleste går 
og tror. 
 
Foredraget er arrangeret af Kirkehøj-
skolen på Nordfyn. Kirkehøjskolen er 
et samarbejde mellem flere sogne 
om fælles foredrag m.m. på tværs af 
sognegrænser. Alle er velkomne – 
gratis adgang.  
 
Familiegudstjeneste  
Søndag d. 27. okt. kl. 10.30  
i Melby kirke 
Den sidste søndag i oktober kaldes 
også BUSK-dagen. BUSK står for: 
Børn – Unge – Sogn – Kirke – og på 
denne søndag holder vi familiegud-
stjeneste. FDF Særslev medvirker ved 
familiegudstjenesten som i år har te- 
maet: ”Stjerne for hinanden”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

smukt pyntet med sensommerblom-
ster, frugt og korn. Der bliver samlet 
ind til Kirkens Korshær ved høstguds-
tjenesten. 
 
”Mere liv, mere fællesskab, 
mere kirke på landet!”  
– foredrag v. Anna Mette Exner,  
arkitekt maa. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsdag d. 10. okt. kl. 19.00  
i Særslev Kirke og Præstegård 
Anna Mette Exner, arkitekt maa, viser 
billeder og holder oplæg i Særslev 
Kirke. Bagefter er der kaffe/te og 
debat i Særslev Præstegård ved siden 
af kirken.  
 
Anna Mette Exner har med sit fag-
lige engagement og aktivistiske til-
gang involveret sig personligt i 



Efter gudstjenesten er der fællesspis-
ning i Melby Forsamlingshus. Børn 
spiser gratis – 25 kr. for voksne. Af 
hensyn til planlægningen bedes man 
tilmelde sig fællesspisningen senest 
tirsdag d. 22. oktober til Gunvor 
Sandvad: tlf. 64841137 / 23447109, 
gsa@km.dk 
 
Alle helgens dag   
Mindegudstjeneste søndag d. 3. 
nov. kl. 16.00 i Særslev Kirke 
Alle helgens dag mindes vi på en 
særlig måde dem, vi har mistet. Nav-
nene på dem, som er døde i vore 
sogne, bisat eller begravet fra en af 
de tre kirker siden Alle helgens dag 
sidste år, bliver læst op. Vi tænder le-
vende lys for vore døde og sætter ly-
sene i døbefonten. Konfirmanderne 
har lavet lysposer, som man kan 
sætte på kirkegården bagefter. På 
billedet ses tre af disse lysposer, der 
lyste op på kirkegården efter Alle hel-
gens gudstjenesten sidste år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
”At genvinde livsmodet”  
– foredrag v. Synne Garff, internatio-
nal chef i Bibelselskabet 
Tirsdag d. 12. nov. kl. 19.30  
i Teglgården, Bogense  
Hvordan får man mod på livet igen, 
når man har mistet et barn? Er blevet 

voldtaget eller tortureret? Har ople-
vet alvorlig sygdom? Eller måske selv 
har forfærdelige ting på samvittighe-
den? 
Synne Garff har rejst på kanten af 
krig, livstruende sygdom og religiøs 
fanatisme de sidste mange år og ført 
samtaler om tro, fortvivlelse og af-
magt med forfulgte kristne, flygt-
ninge, fængslede, aids-syge, børne-  
soldater, kirkeledere og traumeek-
sperter.  
 
Med udgangspunkt i sin seneste 
bog, ”Når Gud bøjer sig,” tager 
Synne Garff, tilhørerne med ud i ver-
dens konfliktområder, viser billeder 
og reflekterer over, hvad det er Bibe-
lens fortællinger kan, når de kombi-
neres med psykologi og drøftes i 
grupper. Bibelsk sjælesorg er med til 
give traumatiserede mennesker livs-
modet tilbage. Foredraget og bogen 
”Når Gud bøjer sig” er Synne Garffs 
personlige beretning fra en verden, 
de færreste har adgang til.  
Dette foredrag er også arrangeret af 
Kirkehøjskolen på Nordfyn. Alle er 
velkomne – gratis adgang.  
 

Hverdagsgudstjeneste:  
”Lys i mørket”  
Torsdag d. 14. nov. kl. 19.00  
i Særslev Kirke 
En lysfyldt aftengudstjeneste i no-
vembers mørke. Konfirmanderne 
medvirker og fortæller om at være et 
lys i mørket for andre. Der bliver 
tændt levende lys i kirken – og der er 
mulighed for selv at tænde et lys for 
en, man tænker på. Efter gudstjene -
sten er der kirkekaffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Litteraturkreds 
Litteraturkredsen mødes torsdage 
kl. 13.30-15.30: 
5. sept. i Teglgården, Bogense 
3. okt. i Hårslev præstegård 
7. nov. i Teglgården, Bogense.  
Litteraturkredsen ledes af sogne-
præst Nana Hauge, Hårslev, tlf. 61 
79 26 75, nha@km.dk. Alle er vel-
komne. 
 



Julehjælp – ansøg om julehjælp 
eller giv et bidrag! 
Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-
Melby sogne tilbyder julehjælp til 
økonomisk betrængte med bopæl i 
pastoratet. Julehjælpen tildeles som 
en julekurv fra Dagli’Brugsen i Sær-
slev med varer til traditionel julemad 
– og der følger en juledekoration 
med som en hilsen fra menigheds-
plejen.  
     For at komme i betragtning til ju-
lehjælp skal man udfylde et ansøg-
ningsskema. Fra 1. oktober ligger der 
ansøgningsskemaer i de tre kirkers 
våbenhuse. Ansøgningsskemaer kan 
også downloades fra hjemmesiden 
www.de3sogne.dk eller hentes i 
præstegården.  
Ansøgningsfrist:  
Søndag d. 1. december.   
Man er meget velkommen til at give 
et bidrag til julehjælpen. Midlerne til 
julehjælp kommer fra indsamling i 
kirkebøsserne og fra Samvirkende 
Menighedsplejer. Menighedsplejen i 
Særslev-Ejlby-Melby sogne har Mo-
bile Pay nr. 32556. På forhånd tak for 
alle bidrag. 
 
Indsamling 
Fra påske til pinse blev der indsamlet 
708,50 kr. til Børnesagens Fællesråds 
konfirmationsindsamling.  Tak for al -
le bidrag. 
  
Menighedsrådsmøder 
Der afholdes menighedsrådsmøder i 
konfirmandstuen: 11. sept., 2. okt., 
6. nov., 5. dec.  Møderne begynder 
kl. 19.00 og er offentlige.  

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 vi-
dere.  Vi kan tale sammen i præs-
tegården, 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 jor-
demoderen for registrerin gen. 
Ved hjemmefødsel skal foræl-
drene kontakte præsten inden 14 
dage efter fødslen. Hvis foræl-
drene er gift, bliver faderskabet 
auto matisk registreret. Hvis for-
ældrene ikke er gift og ønsker 
fælles forældremyndighed, skal 
de indsende en ”Omsorgs- og 
ansvarserklæring” senest 14 da -
ge efter barnets fødsel. Det gøres 

via Borger.dk. Et barn skal have 
navn senest 6 måneder ef ter 
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 prø-
velsesattest fra kommunen forud 
for vielsen. Er man borgerligt gift, 
kan man få en kirkelig velsignelse 
af sit æg teskab. 
 

Dødsfald og begravelse/ 
bisættelse 
Dødsfald skal meddeles hurtigst 
muligt til præsten i bopælssog-
net – direkte eller via en bede-
mand. 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.  
Bestilling skal ske senest da gen 
før, hvor der samtidig kan 
anmodes om handicapkørsel. 
 
Tlf. 64 84 11 69 
  
Menighedsrådet betaler for 
benyttelse af kirkebilen.

Døbte: 
 
Særslev Kirke: 
Liva Rodam Skals 
Søs Skov Andersen 
Katrin Yatsenko 
 
Ejlby Kirke: 
Josefine Ahrenkiel  
Kristoffersen 
Noah Kim Banke Dinesen 
 

Siden sidst – Praktiske oplysninger 
Viede/ 
kirkeligt velsignede 
 
 

Særslev Kirke:  
Susan Skovsende Jørgensen  
& Nicky Jørgensen 
Susanne Møller & Chris Møller 
Josephine Frahm Dam Vilhelm-
sen Carlsen & Frederik Dam 
Carlsen 
 

Ejlby Kirke:  
Anja Pia Kristoffersen & Ronnie 
Ahrenkiel Kristoffersen 
 

Begravede/bisatte: 
 
Særslev Kirke: 
Ingeborg Mortensen 
Tage Lynge Simonsen 
Lau Horsman 
Jørgen Møller 
 
 
 
 

Melby Kirke: 
Lone Hvistendal Degn & 
Knud Hvistendal Degn 



 

GUDSTJENESTER   

DATO                           SÆRSLEV  EJLBY     MELBY    BEMÆRKNINGER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad.  

 

 
Søn. 1. sept.       11. s. e. trinitatis                                 10.30 (K)                      Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00 

Søn. 8. sept.       12. s. e. trinitatis      09.00                                                      v. Ole Hansen 

Søn. 15. sept.     13. s. e. trinitatis      10.30 (K)                                                  

Søn. 22. sept.     14. s. e. trinitatis      09.00                                    10.30 (K)     

Lør. 28. sept.                                                                                                     Loppegudstjeneste kl. 9.30 i Melby 

Søn. 29. sept.     15. s. e. trinitatis      10.30 (K)                                                 Høstgudstjeneste 

Søn. 6. okt.        16. s. e. trinitatis      09.00                                                      v. Ole Hansen 

Søn. 13. okt.      17. s. e. trinitatis      09.00                  10.30 (K)                       

Søn. 20. okt.      18. s. e. trinitatis      10.30 (K)                                                  

Søn. 27. okt.      19. s. e. trinitatis                                                   10.30         BUSK-dag. Familiegudstjeneste og fællesspisning 

Søn. 3. nov.        Alle helgens dag      16.00                                                      Mindegudstjeneste 

Søn. 10. nov.     21. s. e. trinitatis      10.30 (K)                                                  

Tors. 14. nov.                                    19.00 (K)                                                 ”Lys i mørket” – aftengudstjeneste 

Søn. 17. nov.      22. s. e. trinitatis                                 kl. 19.00                       v. Ole Hansen 

Søn. 24. nov.      Sidste s. i kirkeåret                                                10.30 (K)    Børnekirke kl. 9.00 i Særslev Kirke 

Søn. 1. dec.        1. s. i advent            10.30 (K)                                                  
                                                           

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 11. september kl. 14.00 

Onsdag 9. oktober kl. 14.00 

Onsdag 6. november kl. 14.00 

Onsdag 4. december kl. 14.00 
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K = Der er kirkekaffe/-te efter gudstjenesten. 

Børnekirke 
Søndag 1. september kl. 9.00  
i Særslev Kirke 
Søndag 24. november kl. 9.00  
i Særslev Kirke




