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”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende!” 

Jeg synes vi skulle høre ordene fra
vores barnedåb i dag. 

Jesus, der efter sin opstandelse
påskedag havde sat disciplene
stævne på et bjerg i Galilæa, og
dér lover at han vil være med dem
alle dage indtil verdens ende.

De kan altså trygt gå ud og
døbe børn og voksne og lære dem
om hvad han havde gjort og for-
talt. Han skulle nok være med
dem.

Det er ord vi hørte dengang vi
blev døbt – selvom vi sikkert var
for små til at høre efter – men vi
har så også hørt dem siden, for de
bliver sagt til enhver dåb.

Jesus vil være med os alle dage
indtil verdens ende. Og det er lige
præcis dét løfte, han her i dag
gentager.

Også I hører Kristus til
Nu har I, Kære konfirmander,
igennem de sidste 8 måneder lært
en masse om, hvad Jesus gjorde
og fortalte. 

Og I er blevet døbt engang for
mange år siden, og nu i dag fejrer
vi, at I selv får lov til at sige ja til
jeres dåb en gang til.

For dengang, da I var bittesmå,
fik I indfødsret i Guds rige. Det var

da jeres forældre tog jer med hen
i kirken og fik jer døbt, at I pludse-
lig, udover af være danske stats-
borgere med ret til børnepenge
og gratis skolegang og en pleje-
hjemsplads, nu også blev gjort til
arvinger af Guds Rige.

Det var det Paulus talte om i
Galaterbrevet som vi hørte lige
før.

Alle I, der er døbt, hører Kristus til,
og hører I Kristus til, er I også
Abrahams afkom, arvinger i kraft af
Guds løfte.

Arvinger til Guds Rige og til det
evige liv.

Og så er det i øvrigt ganske lige-



gyldigt hvem vi ellers er: om vi er
jøder eller græker, fynboere eller
sjællændere, tykke eller tynde,
genert eller selvsikre. det er rev-
nende lige gyldigt – i Guds Rige er
vi alle eet. 

19 påskeliljer
Jeg har taget noget med i dag: det
er 19 påskeliljer.

Én for hver af jer, og de er pluk-
ket i går i haven og i grøftekanten.
For i grøftekanter kan man faktisk
tit finde påskeliljer. 

Det sjove er at selv om de 19
påskeliljer er plukket på samme tid
kan man tydeligt se, at de er gan-
ske forskellige: 

Nogle er små, andre er store.
Nogle er glatte, andre krøller lidt
mere. Nogle er meget gule i far-
ven, andre er lyse, næsten hvide.
Nogle af dem breder sig ud til alle
sider og råber ligesom: Her er jeg!
Andre putter sig lidt mere beske-
dent.

De 19 påskeliljer er heller ikke
lige langt henne i udvikling:

Der er dem, der er smukt udfol-
dede, nogle få er næsten ved at
afblomstre og klar til at det bliver
sommer; et par stykker er endda
knapt sprunget ud.

Måske er de, der ikke er nået så
langt, lidt betænkelige ved om de
nu når dét, de skal nå her i livet –
om de når at folde sig ud og
blomstre som de andre.

Men det skal de nu nok nå. Hver
påskelilje får sin tid – og dem, der
kom senere i gang end de andre

står måske og blomstrer, når de
andre er blomstret af.

Der er nemlig tid og sted for alle
påskeliljer – og konfirmander! 

For ligesom påskeliljerne er for-
skellige, er I det sandelig også.

Alle er eet i Kristus
Men al forskellighed til trods, er
påskeliljerne samlet i én vase, lige-
som I i dag er samlede i samme
kirke, og her, hørte vi før Paulus
sige, at det er så ganske ligegyldigt
hvem vi er, og hvordan vi ser ud.
Her kommer det ikke an på om vi
er mand eller kvinde, træl eller fri,
for vi er alle eet i Kristus Jesus.

Og i en alder og en tid, hvor vi
stiller meget store krav til os selv,
tænkte jeg at dét kunne være
godt nok at høre; at her kan vi
komme som vi er.

Ny-sne
Jeg stødte på et digt forleden, der
faktisk fik mig til at tænke på jer

konfirmander. For det handler om
det fine men også skrøbelige ved
at stå på tærsklen til at blive til
noget andet end det man er.

Det fine ved at træde ud i ube-
rørt land.

Digtet er skrevet af Grethe
Risbjerg Thomsen og hedder ”den
nye sne”.

Vær lidt varsom denne ene morgen,
træd forsigtigt i den nye sne,
husk, at her har ingen gået,
her bliver alle dine spor at se.

Her skal komme brede spor af biler
her skal komme smalle spor af ski,
mange spor af små og store fødder,
men endnu kom ingen her forbi.

Husk, du går her som den allerfør-
ste,
her bliver alle dine spor at se,
vær lidt varsom denne ene morgen:
træd forsigtigt i den nye sne!



En afsked med barndommen
For selvom konfirmationen mest
af alt er en bekræftelse af dåbens
løfte, så er den jo også for konfir-
manderne en symbolsk afsked
med den barndom, der på mange
måder for længst er forbi.

I konfirmander træder i dag,
symbolsk, ind på uberørt land, ind
i de voksnes rækker.

Og I forældre rykker en tak tilba-
ge i rækkerne, og tænker at hvor
blev tiden dog af?

For forældre er konfirmationen en
afsked med det barn, som man
stadig godt kan genkende, men
som efterhånden jo både er blevet
højere end én selv, har fået større
fødder og har større viden end én
selv. Om nogen ting i hvert fald. 
Der kan være andre områder hvor
konfirmanders liv stadig er som

Den ny navnelov
1. april i år trådte en ny navnelov
i kraft. Den adskiller sig fra den
gamle ved at være mere lempelig
og tillade navneændringer, der
ikke før var mulige.

Hvis et efternavn for eksempel
bæres af over 2000 mennesker i
Danmark, kan det frit tages af
enhver, uanset om man har
slægtsmæssig tilknytning til det
eller ej. Og man kan tage sit
mellemnavn til efternavn, uanset
om det har været brugt som efter-
navn i ens familie før.

Desuden kan man tillægge piger
drengefornavne – dog ikke som 1.

fornavn – og omvendt, drenge
pigefornavne. Det er også nyt at
ægtepar ligestilles med samboen-
de, således at man kan tage hin-
andens mellem- eller efternavn
hvis man har boet sammen i mere
end 2 år eller har fælles børn, der
bærer navnet.

Alle navneændringer er nu gra-
tis. Både dem der udføres af sog-
nepræsten og dem, der skal sen-
des videre til statsamtet, lige så vel
som alle anmodninger om navne-
ændring – uanset hvor man er
født eller døbt – skal indgives til
sognepræsten i bopælssognet.

nyfalden sne, og det skal naturlig-
vis behandles med varsomhed.
Der skal nok komme både brede
spor af biler og smalle spor af ski.
Der er ingen der går uberørt gen-
nem livet.

Men husk, ”du går her som den
allerførste”; - I går her som den
første dag i resten af jeres liv. Og
dét ligger nyt og åbent for jer som
nyfalden sne og venter på jeres
fodspor.

Alle dage indtil verdens ende
Skulle dét ind imellem komme til
at virke lidt for skræmmende, så
kan I altid tænke tilbage på jeres
dåb, hvor I fik løftet, og på jeres
konfirmation, hvor I sandelig fik
det igen: løftet om at Gud går
med jer, alle dage indtil verdens
ende.

Lige gyldigt hvor vi går, har han

været der før. Der findes ikke det
sted, der er fremmed for Gud.

Om vi så virkelig går til verdens
ende, så skal Han nok følge med.

Det løfte kan vi alle ønske hinan-
den tillykke med. 

Men i dag naturligvis mest af alt
tillykke til jer konfirmander, der får
det at høre én gang til.

Gode hjemmesider i forbindelse
med navneændring er: www.per-
sonregistrering.dk - for vejledning
til og udfyldelse af ansøgnings-
blanketterne.

www.familiestyrelsen.dk/navne -
for at se listerne over godkendte
fornavne og frie efternavne.

www.dst.dk - for at se statistik
på hvor mange, der hedder hvad.

Hvis man ikke har adgang til
internettet og gerne vil ændre sit
navn, er man naturligvis velkom-
men til at henvende sig i præste-
gården for at få blanketter og vej-
ledning.



Trinitatistidens
faste 2. salme
I første del af trinitatistiden vil
gudstjenesternes faste 2. salme
være nr. 309 – Bøj, o Helligånd os
alle. En lille salme på bare 2 vers,
hvor det sidste er en bøn til Gud
Helligånd om at vi fortsat må stå i
den pagt Gud sluttede med os i
dåben, og at Gud gennem sit Ord
må være virksom i vores liv.

”det er i ordet, som du fører,
Herrens liv og Ånd sig rører!” 

Særslev kirketag overstrøget
I foråret kunne man på Særslev kirkegård se et syn som dette. Det var
kirkens tag, der blev overstrøget.  Hvor det er normalt efter behov at
understryge alle teglstenene indefra, er det også nødvendigt ind i
mellem at overstryge kanterne. Det giver en hvid fuge mellem
teglene, men skulle altså sikre os, at vi ikke 

får tagsten i hovedet når vi færdes på 
kirkegården.

Konfirmation
2007
Indskrivning til konfirmationen i år
2007 bliver lidt anderledes end de
foregående år. I stedet for at alle
møder op i præstegården i løbet
af 3 hverdags eftermiddage, prø-
ver jeg til august at holde en “ind-
skrivninge-gudstjeneste” om aft-
nen i Særslev Kirke. Efter gudstje-
nesten går konfirmander og foræl-
dre i konfirmandstuen til informa-
tionsmøde om den kommende
forberedelsestid.

Indskrivnings-gudstjenesten,
som er fælles for konfirmander fra
både Særslev, Ejlby og Melby
Kirker, er søndag den 20. august
kl. 19.00. 



Praktiske oplysninger
Fødsler
En fødsel skal meddeles til
præsten i bopælssognet. Med-
bring fødselsanmeldelsen som
I fik udleveret af jordemode-
ren, samt jeres dåbs- eller nav-
neattester, evt. vielsesattest
eller den udfyldte ”Omsorgs
og Ansvarserklæring” hvis I
ikke er gift.

Dåb eller navngivelse
Et barn skal navngives senest
seks måneder efter fødslen.
Det sker enten ved dåb eller
navngivelse. I begge tilfælde
rettes henvendelse til præsten.

Konfirmation
Konfirmation finder som regel
sted om foråret i 7. klasse. I
Ejlby og Melby kirker er der
konfirmation 1. søndag efter

påske, i Særslev kirke 2. søndag
efter påske. Børnene indskrives
til konfirmation i august må-
ned. De får et brev med hjem
gennem skolen.

Vielse
Dato for vielsen aftales med
præsten. Vielser foregår altid i
kirken. I god tid inden vielsen
rettes henvendelse til rådhuset
for udstedelse af prøvelsesat-
test. Denne samt jeres dåbs-
eller navneattester og evt. skils-
missebevilling medbringes til
samtalen med præsten.

Dødsfald
Dødsfald skal meddeles til
præsten i bopælssognet, helst
hurtigst muligt. Denne eller
bedemanden er behjælpelig
med at udfylde papirerne. For

aftale om begravelses-/bisæt-
telseshandling i kirken rettes
henvendelse til præsten.

Navneændring 
og attester
Kontakt præsten i bopælssog-
net. Skal sagen sendes til Stats-
amtet eller Kirkeministeriet er
præsten behjælpelig med det-
te. Bortkomne eller nye attes-
ter udstedes vederlagsfrit. 

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle gudstje-
nester og arrangementer, der
tilrettelægges af menighedsrå-
det. Bilen skal blot bestilles
dagen før på: 
Tlf. 64 84 14 85 
eller Tlf. 64 85 12 12.
Benyttelse af kirkebilen betales
af menighedsrådet.

Døbte:
Særslev: 
Celina Mei-Lin Berg
Andreasen
Jasmin Jensen
Tim Lykkegaard Olsen
Nicklas Marco Valentin
Jensen
Noah Simonsen
Christoffer Lang
Sofie Møller
Melby:
Anton Hansen Chrone

Siden sidst

Sommermøde
I år skal vi have sommermøde søn-
dag den 6. august, hvor vi tradi-
tionen tro starter med en gudstje-
neste i Særslev Kirke kl. 14.00.
Derefter går vi i konfirmandstuen
til kaffe og foredrag.

Foredragsholder er sognepræst
Mette Lise Bjerregård fra Hårslev,
der vil holde et foredrag med
overskriften: ”Den danske salme-
sangs rødder” Vi kommer især til
at høre om salmesangen på refor-
mationstiden, og den store indfly-
delse mange af de salmer, vi også
synger i dag, fik på den lutherske
reformation i Danmark.

Fredensbo

Gudstjenester:
Tirsdag den 13. juni kl. 14.15 
Tirsdag den 11. juli kl. 14.15 ved
Ole Hansen, Veflinge
Tirsdag den  1. august kl. 14.15

Sangeftermiddage:
Torsdag den 29. juni kl. 14.15
Torsdag den 17. august kl. 14.15

Viede:
Særslev:
Tulla Lykkegaard
Andreasen~Dennis
Søgaard Olsen
Ejlby:
Tina Jeppesen~Jan
Hornstrup Johansen

Begravede/bisatte:
Særslev:
Ellen Margrethe Elisabeth
Lund
Annie Rasmine Lunde
Randi Gitte Agerhorn
Madsen
Arne Juul Clausen
Ingvald Rasmussen



KIRKEKALENDER juni-juli-august 2006

DATO                            SÆRSLEV        EJLBY       MELBY BEMÆRKNINGER
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Adresser
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Særslev:
Graver Henning Smith
graverhuset, tlf. 64 84 16 75
Træffes tirs.-fre. Kl. 9-10
Privat: Vestergade 10, Særslev
Tlf. 64 84 18 36

Organist Aase Rosendahl
Jullerupvej 52, tlf. 64 84 11 08

Kirkesanger Poul E. Larsen
Kile 25, tlf. 64 84 12 02

Ejlby:
Graver Finn Toftegård
Graverhuset, tlf. 64 84 14 53
Træffes tir.Tor. Fre. Kl. 12-13
Privat: Tværgade 22, Otterup
Tlf. 64 82 20 50 / 40 13 14 51

Organist Aase Rosendahl
Jullerupvej 52, tlf. 64 84 11 08

Kirkesanger Poul E. Larsen
Kile 25, tlf. 64 84 12 02

Melby:
Graver Bjarne Rasmussen
Graverhuset, tlf. 64 86 17 28
Træffes tir. Og tor. Kl. 15-15,45
Privat: Tøvlidtvej 75, Melby
Tlf. 64 86 15 34

Organist Aase Rosendahl
Jullerupvej 52, tlf. 64 84 11 08

Kirkesanger Bodil Rasmussen
Enghaven 14, tlf. 64 84 13 31

04. juni pinsedag 10.30 14.00 09.00
05. juni 2. pinsedag 10.30 -
11. juni trinitatis - 09.00 - Ole Hansen
18. juni 1.s.e. trinitatis 09.00 - 10.30
25. juni 2.s.e. trinitatis 19.00 10.30
02. juli 3.s.e. trinitatis 10.30 - 19.00
09. juli 4.s.e. trinitatis 19.00 - - Else Bolding
16. juli 5.s.e. trinitatis 09.00 - - Ole Hansen
23. juli 6.s.e. trinitatis - 19.00 - Ole Hansen
30. juli 7.s.e. trinitatis 09.00 - 10.30
06. aug 8.s.e. trinitatis 14.00* - - *sommermøde 
13. aug 9.s.e. trinitatis 09.00 - 11.30
20. aug 10.s.e. trinitatis 19.00* 10.30 - * konfirmandindskrivning
27. aug 11.s.e. trinitatis 11.30 - - Ole Hansen


