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Særslev, Ejlby og Melby Sogne
jun. - jul. - aug. 2008 – 64. årgang nr. 3

PINSE
I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.
(DDS 290.)
Denne salme af Grundtvig er vist
for de fleste indbegrebet af pinse.
Men samtidig er det svært for
mange at forholde sig til pinsen
som højtid bortset fra dens betydning som symbol på den tidlige
sommer og på lyset. Jul ved man,
hvad er og påske ligeledes, men
hvad med pinsen?
Pinse kommer af det græske ord
pentecoste, der betyder den halvtredsindstyvende dag efter påske,
hvor vi fejrer Helligåndens komme.
Grundtvig skriver : “I al sin glans
nu stråler solen, livslyset over
nådestolen”.
Den første linie er så klar og så
dejlig, men hvad med 2. linie?
Livslyset det er et godt ord, det
kan vi fornemme og erfare, men

nådestolen - hvad betyder mon
det?
På middelalderlige altertavler og
kalkmalerier finder vi motivet,
nådestolen. Det er et forsøg på at
fremstille den treenige Gud i ét
billede.
Størst er Gud Fader, der sidder
på sin tronstol, mens han holder
den korsfæstede Søn, og over
dem svæver Helligånden som en
due. Det er et billede, der forsøger
at få det hele med, at det er tale
om én Gud, men på tre måder.
Hvis man tager en af de tre væk,
så mister hele billedet sin betydning, så er der kun rester tilbage.

Og sådan er det også med de tre
kirkelige højtider, heller ikke de
kan forstås isoleret. Julen ville da
kun være en yndig historie om en
gud, der lod sig føde, mens englene sang, men vi ville aldrig
komme længere end til fortællingen selv, det ville være et eventyr,
og påsken ville ende med langfredags tortur og lidelse for snart
2000 år siden. Og påskemorgens
opstandelse ville være meningsløs.
Men pinsen holder jul og påske
sammen, og gør det forståeligt for
os. Vi hører at alle uanset sprog
kunne forstå disciplene pinsedag. I
pinsen får vi at vide, at Gud blev
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menneske julenat, og at han døde
som menneske langfredag, og at
han opstod som den Gud, han er,
påskemorgen, men var det ikke
for pinsen ville det have været en
gudemyte blandt andre gudemyter. I pinsen bliver det levende og
gælder her og nu, for der får vi at
vide at det var for vores skyld, for
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menneskers skyld til alle tider.
Derfor hedder det en nådestol.
Billedet viser Guds nåde, Guds
kærlighed til os ved at vise Gud
som skaber, Gud som frelser, og
Gud, som den der gør det forståeligt og levende for mennesker
igen og igen - altså Helligånden.
Derfor er pinsen livslyset, der som

den strålende sol giver varme og
glæde og sammenhæng. Lad os
derfor holde fast ved at pinsen er
sommerens og livslysets fest, for
på den måde kan vi på samme
måde, som vi forstår julen og
påsken, sagtens forstå hvad pinse
er.
God sommer!

SANKT HANS - Om Johannes Døberen, Perikum og snaps
Den 24. juni er en (katolsk) navnedag
for Johannes Døberen - på dansk: den
Hellige Hans, bedre kendt som Sankt
Hans. Johannes Døberen er altså ifølge traditionen født den 24.juni. I
Danmark markeres dagen allerede
aftenen før: Sankt Hans aften, hvor vi
tænder bål og fejrer sommer solhvervet, årets længste dag.
Helt tilbage i hedensk tid har
dagen været forbundet med trolddom og overnaturlige kræfter, og da
Danmark overgik til kristendommen,
fulgte den folkelige overtro med - nu
blot med andre historier. Mange af
de planter, der blomstrer til Sankt
Hans, er blevet tillagt særlige egenskaber, og én af de mest spændende
er prikbladet perikum - på latin:
hypericum perforatum.
Prikbladet perikum vokser nærmest
overalt - den findes også her på den
nordfynske egn: Langs marker og
enge. Den blomstrer i juni-juli og er
let at kende: Ca. 30-50 cm. høj med
små blade uden stilk og med de gulgyldne blomster siddende på sideskuddene på hovedstænglen. Holder
man blade og blomster op mod lyset,

kan man se et stort antal gennemskinnelige prikker, der ligner nålestik,
men som i virkeligheden er oliekirtler.
Prikbladet perikum indeholder det
røde farvestof hypericin jf. navnet
hypericum. Dette farvestof er ikke
umiddelbart synligt, men gnider
man kronbladene mellem fingrene,
bliver huden blodrød.
Planten kaldes også for Johannesurt. Legenden fortæller nemlig, at
den voksede frem på det sted, hvor
Johannes Døbers blod faldt på jorden, da hans afhuggede hoved blev
båret frem for Herodes, og hans
kone, Herodias, stak en nål igennem
hans tunge!
Ved at gnide planten mellem hænderne får man ikke blot røde fingre.
Der opstår også en fin, røgelsesagtig
duft, og sammen med legenden om
Johannes Døber gav det tidligt perikum en plads imellem de ting, kirken
brugte ved djævleuddrivelser.
Dette har skaffet planten endnu et
tilnavn: fuga daemonum, hvilket
betyder “djævelens flugt”. I et forsøg
på af udrydde planten gennemborede (perforerede) djævelen den med

sit spyd. Men planten helede sig selv.
Og derfor må djævelen flygte, hver
gang man gnider blomsten mellem
hænderne.
Sindssygdom blev længe betragtet
som djævlebesættelse, og herfra
stammer sikkert det gamle husråd at
smøre sig med den friske plantesaft i
hovedet mod melankoli. I dag mener
man, at de aktive stoffer i prikbladet
perikum rent faktisk modvirker lette
depressioner, og perikum er derfor
en vigtig ingrediens i håndkøbs- og
naturmedicin til behandling af modløshed.
PERIKUM-SNAPS
Perikum indsamles ved Sankt Hans.
Kun blomster og blomsterknopper
bruges. Disse pilles af og fyldes på en
flaske, som overhældes med
Brøndum, vodka eller andet stærk
spiritus uden smag. Efter en lille uges
tid har snapsen fået en dyb, blodrød
farve. Snapsen filtreres, skal så fortyndes med snaps efter smag og er
derefter klar til brug.
Glædelig Sankt Hans!
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Sommermøde i Særslev
Årets sommermøde bliver den 24.
august. Vi starter traditionen tro
med gudstjeneste i Særslev kirke
kl. 14.00. Derefter går vi i konfirmandstuen til kaffe og foredrag.
Foredragsholder er sognepræst
Jesper Kjær Andersen og Lone
Henneberg, der vil fortælle om
“Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde” i Odense. Vi vil fortælle
om institutionen og om vores
erfaring med det konkrete daglige
religionsmøde mellem kristne og
muslimer. Alle er velkomne.
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Pilgrimsvandring i Pinsen 2008
Pilgrimsvandringen i pinsen forløb godt. Vi mødtes til samling i Særslev
kirke og hørte lidt om at være pilgrim. Vi hørte om de 7 gamle pilgrimsord : Langsomhed, bekymringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab. Så sang vi nr. DDS 484 Du som vejen er og livet. Det
lykkedes at vandre fra Særslev over Guldbjerg til Bogense kirke på under
3 timer. Vejret var varmt og der var ca. 40 deltagere fra Veflinge og
Særslev-Ejlby-Melby. I Bogense kirke deltog vi i gudstjenesten.

FDF-særslev
Afholder loppemarked
Søndag den 01.06.08
fra kl.
10.00
til
15.00
Kom og gør en kæmpe handel, der
er rigtig mange gode effekter

Bemærk:
Vi flytter i år til
KLAUSBERNTSENSVEJ NR. 80
Pga. pladsmangel på asylet.
Der vil være en lille FDF-café
og
Handle/aktivitets bane på pladsen

MVH.
FDF-Særslev
64841354
41635406

Ældre-udflugt
Fredag den 13. juni 2008
Afgang med bus fra Særslev kirke
kl. 08.45.
Årets tur går til Sdr. Nærå valgmenighedskirke for at besigtige
altergitteret, som er et kunstværk
af Hans Rasmussen.Det er den
samme kunstner, der har lavet det
smukke smedejernsarbejde af
alterskranken i Særslev kirke. Derefter går det over fynske småveje,
som går forbi gamle herregårde,
til Bregninge Kro, hvor vi får varm
mad. Derefter kører vi til det nye
naturhistoriske museum, Naturama, i Svendborg. Efter et par

timers ophold, slutter vi med kaffe. Bussen kører tilbage til Særslev,
hvor vi fra bussen ser et par forskellige seværdigheder på vejen
hjem. Egenbetaling: 75 kr.
Tilmelding senest den 10. juni til:
Henning Smith på tlf. 64841675
eller Jesper Andersen 64841137.
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Konfirmation 2008
Traditionen tro blev årgangen fra
7.klasse konfirmeret den 1.s.e. påske
og den 2.s.e. påske henholdsvis den
30. marts i Melby kirke og den 6.
april i Særslev kirke. Vi havde et godt
og lærerigt forløb. Der kom også
god feedback
ved konfirmandernes evaluering af forløbet.

FDF-Særslev
søger:
Er du en farfar, farmor, morfar, mormor, efterlønner,
hjemmegående, forældre eller bare en, der har en masse
gode idéer til en, to eller flere
mødeaftener som tillæg til
den/de leder, der er fast knyttet til et hold og lige frem
brænder for at komme af med
dem, så er det lige jer vi kan
bruge.
Skulle dette have fanget
interesse - så ring eller mail og
lad os få en snak om det.
Tlf. 41 635 406
Mail: volvofm7@c.dk

Mini-konfirmander
Årets hold af mini-konfirmander er kommet godt i gang. Det er 4. klasse fra
Særslev skole. Hver onsdag efter skoletid kommer mini-konfirmanderne i konfirmandstuen i præstegården. Vi har også været i kirken og vi har arbejdet kreativt
med forskellige temaer som Jesu lignelser, nadver, dåb, skabelse, etc. Vi har sunget salmer og lært Fadervor. Der har også været tid til leg ude på plænen i det gode
vejr.
Der bliver en afslutning af
forløbet med mini-konfirmander. Der vil komme en invitation via skolen til mini-konfirmanderne + 3. klasse og 5.
klasse. Afslutningen er onsdag
den 11. juni kl. 18.30 i præstegården. Aftenen vil bl.a.
indeholde O-løb og vi skal
lave lidt mad over bål.
Nærmere oplysninger kommer gennem skolen.

Særslev maj 08:Særslev 4/05

15/05/08

13:24

Side 5

Fredensbo
Gudstjenester:
Tirsdag den 10. juni kl.14.15
Tirsdag den 8. juli kl.14.15
Tirsdag den 12. august kl.14.15
Sangeftermiddage
Torsdag den 17. juli kl.14.15
Torsdag den 21. august kl.14.15

Konfirmation

Siden sidst
Døbte:

Begravede/bisatte:

Viede:

Særslev:

Særslev:

Særslev:

Martin Cherif Larsen,
Felix Richard Vingaard Hansen,
Lærke Melani Kirstine Jensen,
Philip Hekman

Edith Kirstine Jacobsen,
Karen Marie Andersen,
Tove Skov

Hanne Ekknud Grevelshøj og
Marcus Christian Grevelshøj

i Særslev-Ejlby-Melby i
2009
Konfirmationen i 2009 bliver
den 19. april for Ejlby/Melby
sogne og den 26. april for
Særslev sogn. Konfirmander
med bopæl i Særslev, Ejlby og
Melby sogne skal gå til forberedelse og konfirmeres i Særslev,
Ejlby eller Melby kirke, uanset
hvilken skole konfirmanderne
går på i 7. klasse. Konfirmationsforberedelsen kommer til
at foregå i Særslev Præstegårds
konfirmandstue tirsdage kl.
08.10-09.40.
Konfirmationsforberedelsen
indledes med gudstjeneste søndag den 19. august 2008 kl.
19.30. Efter gudstjenesten samles de nye konfirmander med
forældre i konfirmandstuen,
hvor der vil være kaffe/sodavand og indskrivning og lidt orientering om konfirmationsforberedelsen.

Praktiske oplysninger
Fødsler
En fødsel skal meddeles til præsten i bopælssognet. Medbring
fødselsanmeldelsen som I fik
udleveret af jordemoderen, samt
jeres dåbs- eller navneattester,
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 konfirma-

tion i august måned. 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 prøvelsesattest. Denne
samt jeres dåbs- eller navneattester 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-/bisættelseshandling
i kirken rettes henvendelse til
præsten.

Navneændring
og attester
Kontakt præsten i bopælssognet.
Skal sagen sendes til Statsamtet
eller Kirkeministeriet er præsten
behjælpelig med dette. Bortkomne eller nye attester udstedes
vederlagsfrit.

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

Kirkebladet
Såfremt man ikke modtager
kirkebladet, er man velkommen til at tage et kirkeblad i en
af de 3 kirkers våbenhuse og
orientere præsten.
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SÆRSLEV

EJLBY

KIRKEKALENDER
DATO

-

-

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

Særslev:

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

Graver Finn Toftegaard
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

Ejlby:

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

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

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

Melby:

*Mette Lise Bjerregård
* Else Bolding
* Else Bolding

BEMÆRKNINGER

juni - juli - august 2008
MELBY

01. juni
2.s.e.trin.
10.30
09.00
08. juni
3.s.e.trin.
09.00
10.30
15. juni
4.s.e.trin
10.30
09.00
22. juni
5.s.e.trin.
09.00*
29. juni
6.s.e.trin.
09.00*
06. juli
7.s.e.trin
10.30*
13. juli
8.s.e.trin
09.00
10.30
20. juli
9.s.e.trin
09.00
10.30
27. juli
10.s.e.trin
10.30
09.00
03. august
11.s.e.trin
10.30
09.00
10. august
12.s.e.trin
09.00
10.30
17. august
13.s.e.trin
19.30*
09.00
*Gudstjeneste for konfirmander + efterfølgende indskrivning/orientering.
24. august
14.s.e.trin
14.00*
*Sommermøde i Særslev.
31. august
15.s.e.trin
09.00
10.30
07.septemberredaktør:
16.s.e.trin
10.30
09.00
Ansvarshavende
Sognepræst Jesper Kjær
Andersen. Tryk: Bogense
Bogtrykkeri
64 81 10 29

Adresser

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

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

Sognepræst Jesper Kjær Andersen, Kirkevej 4, Særslev. Tlf.: 64841137.
Menighedsrådsformand Erik Larsen, Kosterslevhuse 17, Kosterslev. Tlf.: 64 84 10 70
Kirkernes hjemmeside: www.de3sogne.dk

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

