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Menighedsrådsvalg
Der er valg til menighedsrådet den 11. november 2008.
Forud for det egentlige valg vil der
være et orienterende møde for
alle 3 sogne i Særslev præstegårds
konfirmandstue tirsdag den 9.
september. Der skal vælges 6 personer fra Særslev sogn, 3 personer fra Ejlby sogn og 3 personer
fra Melby sogn.
Tanker om menighedsrådsarbejdet.
Graver ved Særslev kirke, Henning
Smith, og kirkesanger ved Ejlby og
Særslev kirker, Poul Erik Larsen,
har gjort sig nogle tanker om
arbejdet i menighedsrådet. Både
Henning og Poul Erik er tvunget til
at træde ud af menighedsrådet
som følge af en ny lov, der siger, at
kirkens ansatte nu maksimalt må
have 8 timer i kirken pr. uge for at
kunne være medlem af menighedsrådet.

Hvordan kom I ind i menighedsrådet?
Poul Erik: I 1980 blev jeg spurgt af
et daværende medlem af menighedsrådet om jeg kunne tænke
mig at opstille til menighedsrådet.
Og på den måde kom jeg med.
Senere sad jeg i en periode som
formand for det daværende EjlbyMelby Menighedsråd før sammenlægningen af menighedsråd.
Henning: Jeg blev spurgt for 16
år siden. Jeg må sige at efter 16 år
i menighedsrådet, både som formand, næstformand og almindeligt medlem, er jeg temmelig forbløffet over den nye lov, der pludselig udelukker kirkens ansatte,
der har over 8 timer pr. uge, fra
medlemskab af menighedsrådet.
Hvor stor er arbejdsbyrden som
medlem af menighedsrådet?
Poul Erik: For det enkelte medlem
er arbejdsbyrden temmelig begrænset. Man skal selvfølgelig
møde op til de årlige kirkesyn og
komme til menighedsrådsmøder-

ne. Men ellers er det op til en selv,
hvor meget man engagerer sig.
Henning: Det er ikke nogen stor
arbejdsbyrde. Det er ikke noget
problem, når man hjælpes ad, så
det er ganske overkommeligt.
Hvad er det mest interessante ved
menighedsrådsarbejdet?
Poul Erik: Jeg synes faktisk, at det
er interessant at lægge budgetter
og sætte penge af til de forskellige
formål. Det er en spændende proces at følge med i om økonomien
bliver overholdt. Det har også væ-

ret spændende at planlægge årets
forskellige arrangementer.
Henning: Det har i årenes løb
været spændende at være med til
at lægge rammerne for kirkens
aktiviteter. Og det har også været
spændende at arbejde med at få
kirken mere integreret i det lokale
liv her i Særslev og omegn.

Arbejdet i menighedsrådet har i
alle årene været et godt og sjovt
hold-arbejde.
Både Poul Erik og Henning syntes, at noget af det mest interessante og betydningsfulde i menighedsrådet har været forløbet
omkring ansættelser af præster i
deres periode.

Kom og hør mere til orienteringsmødet den 9. september, hvor der
også vil være mulighed for at
opstille kandidatlister til valget.

Da mange mennesker ikke kender
ordlyden i præsteløftet har jeg
bragt præsteløftet her nedenfor,
så man selv kan tage stilling til
debattens spørgsmål.

troligt vil arbejde for ungdommens
kristelige oplysning og vejledning.

Menighedsrådet.

PRÆSTELØFTET
I efteråret 2007 var der en del
debat i medierne, primært i
Kristeligt Dagblad, om eventuelle
ændringer af ordlyden i præsteløftet. I forbindelse med ordination
til et præsteembede skal kommende præster som bekendt
underskrive præsteløftet. Det har
alle landets folkekirkepræster
gjort. I løftet lover præsten, at ville
forkynde Guds ord i overensstemmelse med Bibelen og de skrifter,
der ligger til grund for den lutherske kristendomsforståelse.
Debatten i medierne har gået på
om præsteløftet sprogligt skal
moderniseres. Endvidere har man
ud fra præsteløftet diskuteret, om
præsterne må tale om (flygtninge)-politik i prædiken, om præsteløftet tvinger præsten til at fordømme andre religioner etc.
Præsteløftet var også et hedt emne i Grosbøll-sagen om præsten
fra Tårbæk, der benægtede troen
på en skabende og opretholdende
gud. Senere genbekræftede Thorkild Grosbøll præsteløftet over for
sin biskop Jan Lindhardt, og han
fik lov at fortsætte indtil sin pension sidste år.

Jeg N.N., som er lovligt kaldet til
......... og som i min samvittighed
ved mig fri for at have benyttet
noget uhæderligt middel for at
komme ind i dette embede, lover for
den alvidende Guds åsyn:
Først: at jeg vil beflitte mig på at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og
apostoliske skrifter og i vor danske
evangelisk-lutherske
folkekirkes
symbolske bøger, med al ærefrygt
og sømmelighed forvalte de hellige
sakramenter efter Kristi indstiftelse,
og såvel her som ved de øvrige hellige handlinger udføre alt i overensstemmelse med de for folkekirken
gældende forskrifter.
Fremdeles: at jeg efter evne vil modarbejde misbrug af nådens hellige
midler og bekæmpe sådanne lærdomme, som strider mod folkekirkens trosbekendelse; samt at jeg

Endelig: at jeg vil stræbe efter, ved
flittig og alvorlig granskning af Guds
ord og troens hellige lærdomme, altid
fuldkomnere at danne og dueliggøre
mig til dette hellige embede, og
beflitte mig på, som det sømmer sig
en ordets tjener, at foregå menigheden med et godt eksempel, således
også udførelsen af min tjeneste i dennes forskellige dele med al skyldig
lydighed rette mig efter de kirkelige
love og anordninger og mod foresatte og kaldsfæller udvise et sådant forhold, at der ikke med grund skal
kunne føres klage over mig.
Alt dette lover jeg med regnskabsdagen for øje samvittighedsfuldt at
ville holde, efter den nåde, som Gud
mig dertil vil give.
Som det fremgår af ordlyden drejer præsteløftet sig om respektfuldt at varetage præste-embedet,
og udvise den opførsel, som man
kan forvente af en præst i Den
Danske Folkekirke.

Det nuværende præsteløfte er formuleret ved kongelig resolution i
1870. Men præsteløftets historie
går meget længere tilbage. Går
man helt tilbage til Kong Christian
den femtes danske lov af 1683, så
kan man finde nogle mere konkrete anvisninger for præsterne.
(Loven kan blandt andet ses på
hjemmesiden: www.retsinformation.dk. Dele af loven gælder så
vidt vides stadig den dag i dag!). I
Kong Christian den femtes danske
lov af 1683 i afsnittet, Om præsternes tjeneste i embede og kirke,
står der nogle tydelige anvisninger til præsterne i et temmelig
gammeldags sprog. F.eks.:
7. De skulle i deris Prædikener og
Forklaringer ej fremføre noget, som

er mørkt og vanskeligt at forstaa: Ej
heller bevise deris Visdom og
Skarpsindighed paa det hellige
Stæd, men alting giøre til Christi
Meenigheds Opbyggelse.
Præsten skal i prædiken holde
sig til evangeliet.:
8. De skulle ej heller sige hvad
dennem selv lyster; Men hvad der
hører til Sagen skulle de paaminde
med klare og velforstandige Ord.
Og ifølge stk.11 må prædikenen
ikke blive for lang...:
11. De skulle ej giøre deris
Prædikener alt for vitløftige, og ej
dem over een Time forlænge den
gemeene Mand til Kiedsommelighed
og dis mindre Opbyggelse, som alt
for meget paa een gang ikke fatte
og beholde kand.

Selvom sproget ligger os fjernt, så
indeholder Kong Christian den
femtes danske lov af 1683 nogle
fornuftige betragtninger, som de
fleste vil kunne tilslutte sig - også i
dag.
Efter min opfattelse er det
nuværende præsteløfte fyldestgørende som det er. Jeg kan ikke se
nogen grund til at ændre indhold
eller ordlyd, fordi løftet er klar nok
i sine forpligtende formuleringer.
Og som en kommentator sagde i
debatten: Hvis præsteløftet skulle
ændres, så ville kirkens fløje aldrig
kunne enes om hvad der skulle
ændres!
JKA

Litteratur-aften

Særslev præstegård set fra kirketårnet.

I samarbejde med Bogense,
Hårslev, Skamby, Særslev og
Skovby sogne er der litteraturaften torsdag den 30. oktober i
Veflinge sognegård kl. 19.30
Vi skal arbejde
med Naja Marie
Aidts novellesamling Bavian. Naja
Marie Aidt modtog Nordisk Råds
Litteraturpris 2008 for novellesamlingen Bavian. Vi vil diskutere bogens forskellige temaer.
Sognepræst Ole Hansen vil
holde et lille oplæg om bogen.
Der vil blive serveret kaffe - alle
er velkomne.

Kirkehøjskolen efteråret 2008
Onsdag den 1. oktober kl. 19.00
Teglgården
Teglgårdsvej 1, 5400 Bogense

Sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen:

Fra Paulus til Augustin
- kirkens første 3 århundreder
Kirkens første tid er præget både af opbrud og af opbygning.
Det er en kamp om den rette tolkning af Jesus Kristus,
og hans liv og død. Europa får i denne tid et afgørende
nybrud, der har betydning for både den filosofiske tænkning
og det almindelige menneskes liv. Samtidig er det en tid, hvor
mennesker må dø for deres tro.

Onsdag den 19. november kl. 19.00
Sognehuset ved Skovby Kirke
Middelfartvej 28, Kærby, 5400 Bogense

Sognepræst Poul Damsgaard:

Oldkirken og kanon
Kánon er oppe i tiden. Regeringen har taget initiativ til en
række kánon-udvalg - nu sidst om en demokratikánon - i forsøget på at definere en dansk identitet. Vores kristne identitet
finder tilsvarende sit udtryk i den kristne kánon, Det nye
Testamente, som blev fastlagt meget tidligt. Hvordan har den
fået sine grænser? Hvad er kriterierne? Hvorfor kom Markusevangeliet med, men ikke Judasevangeliet?
Og i hvilken forstand kan den gamle beslutning siges at have
gyldighed for os som kristne i dag?

Familie-aften fortjener omtale
Som afslutning på forløbet for mini-konfirmander i
foråret var mini-konfirmander, forældre og FDF’ere
samlet den 11. juni om aftenen her i præstegården, hvor vi havde et stort udendørs orienteringsløb med forskellige poster. Ved posterne stod
repræsentanter fra menighedsrådet og repræsentanter fra FDF Særslev. Der var 8 poster i området
omkring kirken. Der blev til sidst kåret et vinderhold, der fik en lille præmie. Vejret holdt tørt og vi
havde en rigtig god aften, hvor vi sluttede af med
snobrød over bål, mens præsten læste historien
“Bygmesteren kommer” af forfatteren Martin A.
Hansen. Tak til alle frivillige den aften og tak til
familien Brunse for indlevering af digitale billeder.

Fredensbo
Gudstjenester:
Tirsdag den 9. sept. kl. 14.15
Tirsdag den 14. okt. kl. 14.15
Tirsdag den 4. nov. kl. 14.15
Sangeftermiddage
Torsdag den 25. sept. kl. 14.15
Torsdag den 30. okt. kl. 14.15
Torsdag den 20. nov. kl. 14.15

Aftengudstjeneste
i fælleskab med FDF Særslev.

Lørdag den 29. nov.
kl. 21.00 i Særslev kirke.
I forbindelse med FDF Særslevs
jule-weekend sidste weekend i
november afholdes der aftengudstjeneste i Særslev kirke lørdag den 29. nov. kl. 21.00.
Umiddelbart før aftensgudstjenesten er der fakkeloptog fra
Asylet kl. 20.30, hvor følget går
direkte op til Særslev kirke.
Alle er velkomne.

Sangaften

Siden sidst
Døbte:

Begravede/bisatte:

Viede:

Særslev:

Særslev:

Særslev:

Magnus Agervig Rodam,
William Slettemose Conradsen,
Lucas Jan Christian Rasmussen

Ella Haslund Pedersen,
Oda Marie Pedersen,
Helmer Gudmund Pedersen,
Otto Georg Rasmussen

Birthe Hammelsvang
Pedersen
og Per Rosenkilde Pedersen

Melby:
Merle Ilina Brandt
Gammelgaard,
Emma Smith Jespersen

Melby:
Melby:
Ena Grethe Samuelsen

Malene Smith Jespersen
og Jørgen Juhl Jespersen

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.

i konfirmandstuen

Dåb eller navngivelse

Tirsdag den 23. sept. kl. 19.30
vil vi synge nye og gamle sange
fra højskolesangbogen og salmer fra salmebogen med
musikalsk ledsagelse af vores
organist. Aftenen er for alle, der
har lyst til at hygge sig og smøre stemmebåndet.
Vi laver kaffen, medbring selv
kaffebrød.

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.

16.s.e.trin.
17.s.e.trin
18.s.e.trin
19.s.e.trin.
20.s.e.trin.
21.s.e.trin
22.s.e.trin
23.s.e.trin
Alle Helgen
25.s.e.trin
26.s.e.trin
s.s.i kirkeåret.
1.s.i.advent

SÆRSLEV

09.00
10.30*
19.00*
10.30
09.00
-

EJLBY

09.00*
09.00
09.00
09.00
10.30

MELBY

*Ole Hansen
*Ole Hansen

*Kirsten Clement
*Else Bolding

*Høstgudstjeneste
*Høstgudstjeneste
*Høstgudstjeneste

BEMÆRKNINGER

september - oktober - november 2008

10.30
10.30*
09.00
10.30
09.00*
09.00*
10.30
09.00
19.00
10.30
19.00*
09.00*
09.00

KIRKEKALENDER
DATO

07.sept.
14.sept.
21.sept.
28.sept.
05.okt.
12.okt.
19.okt.
26.okt.
02.nov.
09.nov.
16.nov.
23.nov.
30.nov.

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Jesper Kjær Andersen. Tryk: Bogense Bogtrykkeri 64 81 10 29

Adresser

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

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:

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

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:

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

