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Om forår, befrielse og
modstandsmanden D. Bonhoeffer
I skrivende stund er det maj, det er
forår, og naturen grønnes omkring
os. Maj er også den måned, hvor vi
mindes Danmarks befrielse fra den
tyske besættelse. Det er nu 64 år
siden, at Europa igen blev frit, da
Hitlers tyske nazistiske regime brød
sammen. Europa genvandt friheden og freden - og det kan vi
naturligvis takke de allierede soldater og modstandsbevægelsen for.
Blandt præsterne i Tyskland var
der få, der havde modet og formatet til at tale Hitler og regimet
imod. En af dem var den tyske

præst og modstandsmand Dietrich
Bonhoeffer (1906-45) - han vil
blive omtalt her nedenfor:
Biografi
Dietrich Bonhoeffer blev født i
1906 i Breslau i Tyskland i en søskendeflok på syv. Hans far Karl
Bonhoeffer var en prominent psykiater i Berlin. Hans mor, Paula,
underviste børnene hjemme. Der
var en forventning om, at Dietrich
Bonhoeffer skulle gå i faderens fodspor og læse medicin, men allerede
i en tidlig alder besluttede Dietrich
Bonhoeffer sig for, at han ville være
præst. Han læste derfor teologi i
Tübingen i Tyskland og modtog
senere en doktorgrad i teologi fra
Berlin. Efter sin eksamen tilbragte
Dietrich Bonhoeffer et år i USA,
hvor han studerede teologi på
Union Theological Seminary i New
York. Mens han boede i New York,
besøgte han jævnligt en baptist
kirke i bydelen Harlem, hvor han
lærte den afro-amerikanske musikstil (gospel) at kende, som han blev

betaget af, og som han tog med
sig tilbage til Tyskland.
I Berlin underviste Dietrich
Bonhoeffer i teologi på universitetet og skrev flere bøger. Han kritiserede fra starten af 1930’erne Hitlers
nazistiske regime, og han var med
til at stifte den såkaldte Bekendelseskirke, som dannede opposition til den nazi-inspirerede del af
den tyske kirke.
Modstandsmand
På mange måder bekæmpede
Dietrich Bonhoeffer Hitlers nazistiske regime med stigende intensitet
gennem 1930’erne og under krigen, hvor han flyttede sig personligt fra at være pacifist til at være
aktiv modstandsmand. Han var
med til at formulere Barmen-erklæringen - et teologisk manifest, der
kritiserede nazismens stigende indflydelse i den tyske kirke, og som
ligeledes kritiserede sammenblandingen af religion og politik.
Barmen-erklæringen kritiserede
også den omsiggribende race-ideologi. Barmen-erklæringen understreger også, at der ikke eksisterer
andre åbenbaringskilder end Jesus
Kristus - Guds søn. Jesus Kristus

alene er vejen, sandheden og livet.
Deri lå naturligvis også en indirekte
protest mod guddommeliggørelsen af Hitler (Fører-dyrkelsen) og
hans styre.
Dietrich Bonhoeffers stigende
indsats i modstandsbevægelsen
under krigen med bl.a. at hjælpe
jøder ud af Tyskland og sit engagement i planlægningen af et attentatforsøg mod Hitler (der ganske
vist mislykkedes) førte til, at han i
1943 blev arresteret og fængslet i
Berlin. Medens Dietrich Bonhoeffer
sad fængslet, opdagede Gestapo
langsomt omfanget af hans deltagelse i modstandskampen, og
Gestapo fik ham dømt til døden
ved hængning ved daggry den 9.
april. i 1945 - kun 3 uger før Berlins
befrielse!
Kampskrift
Samtidig med at Dietrich Bonhoeffer var en moderne teolog, der
forsøgte at nyformulere kristendommen på modernitetens betingelser, var han også en kritisk teolog.
Flere af hans bøger er oversat til
dansk. I kampskriftet Efterfølgelse
fra 1937 understreger Bonhoeffer,
at den kristne må træde i karakter i
en tidsalder, hvor ‘den billige nåde’
florerer. Med sit begreb ‘den billige
nåde’ mener Bonhoeffer den ud-

vandede kristendom, som gør
mennesket dvask og doven, fordi
den gør Vorherre (og kirken) til en
slags tilgivelses-automat, der bare
mekanisk og uophørlig skænker
mennesket syndernes forladelse,
uanset om de angrer eller ej. Problemet er jo, at syndernes forladelse så bliver ”inflationsramt”,
hvis man ikke først indrømmer, at
man har fejlet. Bonhoeffer peger
her på en teologisk problematik,
der næppe er blevet mindre siden
dengang, han skrev det.
Breve fra fængslet:
Blandt de mange breve og refleksioner har Bonhoeffer skrevet følgende digt om frihed - netop mens
han sad i sin fængelscelle i Berlin et
års tid før sin henrettelse:
Stationer på vejen til frihed
Tugt
Drager du ud for at lede efter friheden, så lær først og fremmest
tugt for dine sanser og din sjæl, så
lysterne
og lemmerne ikke føres snart hid,
snart did.
Din ånd og din krop skal være kysk,
fuldstændig underkastet dig selv,
og lydig til at søge det mål, som er
sat.
Ingen erfarer frihedens hemmelighed uden tugt.
Handling
At gøre og vove det rette, ikke det,
man finder behag i,
ikke svæve i det mulige, men tappert gribe det virkelige,
friheden er ikke tankernes flugt,

men kun i handlingen.
Træd ud af ængstelig tøven,
ud hvor der sker noget i begivenhedernes centrum
kun båret af Guds bud og din tro,
og friheden vil jublende omfavne
din ånd.
Lidelse
Vidunderlig forvandling. Dine stærke, arbejdsomme hænder
er bundne. Afmægtig og ensom
ser du enden
på din gerning. Alligevel ånder du
lettet op og lægger stille og roligt
det rette
i en stærkere hånd og stiller dig tilfreds.
Kun et øjeblik rørte du saligt ved
friheden,
så overgav du den til Gud til herlig
fuldendelse.
Død
Kom nu, du største fest på vejen til
den evige frihed,
død, tag de besværlige kæder og
mure
fra vores forgængelige krop og
vores forblindede sjæl,
så vi endelig får øje på det, vi her
ikke måtte se.
Frihed, vi ledte længe efter dig
med tugt, i handling, i lidelse.
Når vi dør, ser vi dig selv, i Guds
ansigt.

(Fra: Min tid i dine hænder, p. 213)

Sommermøde 2009
Særslev kirke den 6. sept. kl. 14.00
Vi starter traditionen tro med
gudstjeneste i Særslev kirke kl.
14.00.
Herefter går vi i konfirmandstuen til kaffe og foredrag.
Foredragsholder er forfatter og
sognepræst
Gudmund
Rask
Pedersen, der vil holde foredraget
"Glæden på trods". Gudmund
Rask Pedersen vil bruge mere eller
mindre fantastiske fortællinger fra
litteraturens verden som øjenåbnere for den forvandling det hele
tiden kommer an på: Bevægelsen

Mini-konfirmander
Drenge og piger fra 4. klasse fra
Særslev skole er startet som minikonfirmander.
Hver onsdag efter skoletid kommer mini-konfirmanderne i konfirmandstuen i præstegården. Vi har
været i kirken og vi har arbejdet
kreativt med forskellige temaer
som Jesu lignelser, nadver, dåb,
set film om Moses, m.m.
Vi har sunget salmer og lært
fadervor. Der har også været tid til
at lege ude på plænen i det gode
vejr.
Onsdag den 17 .juni laver vi
ligesom sidste år et familie-løb
med forskellige poster om afte-

Ældre-udflugt 2009
Onsdag den 10. juni
Afgang i bus fra Særslev kirke
kl. 09.30

fra dødningehjem til de levendes
land. Fra ødelagt liv til nyt liv.
Alle er velkomne.

nen. Familie-løbet foregår i området omkring kirken og præstegården. Vi skal også lave lidt mad
over bål og synge. Særslev FDF
medvirker. Sæt kryds i kalenderen
- mere detajleret invitation kommer senere gennem skolen.

Om barnedåb
Den 2. januar 2008 kom der en ny
kgl. anordning for dåb fra kirkeministeriet.
I en tid, hvor mange landkirker
kæmper for at holde liv i og styrke
søndags højmessen er det vigtigt
at fremhæve §. 3 i anordningen,
der siger: Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på
søndage- og helligdage.
Er der 'særlige omstændigheder'
omkring en dåb, kan der dog
efter aftale med præsten foretages
dåb på et andet tidspunkt. Jeg vil

■ Turen går til
Tvillingegården i Båring.
■ Derpå kører vi til Gamborg.
■ Middag undervejs.
■ Turen slutter ved
Krengerup Hørvævsmuseum.
■ Pris for deltagelse: 75 kr.
Tilmelding til sognepræst
Jesper Kjær Andersen på tlf.
64841137 eller mail:
jeka@km.dk
Arrangør: menighedsrådet.

derfor understrege over, at barnedåben ret beset bør placeres i sin
rette sammenhæng dvs. til søndags gudstjenesten, hvor man
døbes til menighedens fællesskab
med menigheden som vidner på
dåben.
JKA

Hjemmebesøg/Sygebesøg
For en god ordens skyld vil jeg
gøre følgende bekendt:
Ønsker man at få et hjemmebesøg
eller et besøg på sygehus (eller
kender man nogen, der gør), er
man altid velkommen til at give
mig et praj enten over telefon eller
mail.
JKA

I Særslev kirke den
26. april kl. 10.30
Casper André Mouridsen
Mads Ploug Juel Nielsen
Melissa Agerhorn Korsgaard
Ida Sejer Hansen
Hans Frahm Vilhelmsen Carlsen
Camilla Birkholm Andersen
Cabina Sørensen
Andreas Eskemose Rasmussen
Julie Madsen
Benjamin Strange Hansen
Mads Søndergaard Hansen

Konfirmation 2009
Traditionen tro blev årgangen fra
7. klasse konfirmeret den 1. s. e.
påske og den 2. s. e. påske henholdsvis den 19. april i Melby kirke
og den 26. april i Særslev kirke.
Det blev to flotte konfirmationsdage.

I Melby kirke den
19. april kl. 10.30
Esben Eg Andersen
Thea Hauberg Fischer
Anders Vestergaard Hansen
Jakob Reinberg Yndgaard
Mette Bruun Knudsen

Fredensbo
Gudstjenester:
Tirsdag den 9. jun. kl. 14.15
Tirsdag den 7. jul. kl. 14.15
Tirsdag den 11. aug. kl. 14.15
Sangeftermiddage:
Torsdag den 25. jun. kl. 14.15
Torsdag den 27. aug. kl. 14.15
Alle sangeftermiddage er
kl. 14.15 i dagligstuen på
Fredensbo.

Konfirmation
i Særslev-Ejlby-Melby i 2010

Konfirmationen i 2010 bliver
den 11. april for Ejlby/Melby
sogne og den 18. 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 30.
august 2009 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.

Siden sidst
Døbte:

Viede:

Begravede/bisatte:

Særslev:
Amanda-Louise Rasmussen, Silas Billeskov Lund,
Cecilie Bergholdt, Magnus
Bergholdt, Frida Breckling, Ida Mohr Hansen,
Agnes Abildgaard Klausen,
Lise-Lotte Rasmussen

Ingen

Særslev:
Viktor Immanuel
Sørensen,
Inger Marie Andersen,
Ejner Rasmussen Skov
Ejlby:
Ellen Kilde Jørgensen

Ejlby:
Kian Andreas Jensen

Melby:
Esther Kirstine Hansen

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.

påske, i Særslev kirke 2. søndag
efter påske. Børnene indskrives
til konfirmation 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 dåbseller navneattester og evt. skilsmissebevilling medbringes til
samtalen med præsten.

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

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.

MELBY

* Gudstjeneste for nye
konfirmander + indskrivning.
*sommermøde

*Weise Hugger

* Ole Hansen
* Ole Hansen
* Mette-Lise Bjerregaard

* Ole Hansen

BEMÆRKNINGER

juni-juli-august 2009

EJLBY
09.00
09.00
10.30
-

KIRKEKALENDER
10.30
09.00*
09.00
09.00
-

SÆRSLEV
09.00*
09.00
14.00
19.00
10.30
09.00*
09.00*
09.00
09.00*
10.30
19.30*
-

DATO
14. juni
21. juni
28. juni
05. juli
12. juli
19. juli
26. juli
02.august
09. august
16. august
23. august
30. august
14.00*

1. s.e.trin.
2. s.e.trin.
3. s.e.trin
4. s.e.trin.
5. s.e.trin.
6. s.e.trin.
7. s.e.trin.
8. s.e.trin.
9. s.e.trin.
10. s.e.trin.
11. s.e.trin.
12. s.e.trin.

06. sept. 13. s.e.trin.

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

Adresser

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

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 Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

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 Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

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, E-mail: jeka@km.dk Træffes efter aftale – dog ikke mandag.
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

