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Så kom vi igen til december. Vi er
kommet igennem november med
valgkamp og nu er vi igen nået til
den måned, hvor vi tænder lys.

I Lukas evangeliet siger juleeng-
len: ”jeg forkynder jer en stor
glæde, som skal være for hele fol-
ket”. Bemærket ordet ”skal”. Jule -
glæ den hænger sammen med
dette ”skal”. Glæde er noget, der
skal kom me. Glæde er ikke bare
no get, der var engang. Glæde,
altså rigtig glæde, er noget, der
ligger foran dig. Forude. Noget,
der kommer til dig. Og når glæ-
den kommer til én, gribes man af
den og så bærer den os rundt. Så
bæ rer glæden dig og mig rundt,
hvor vi går. Som lys, der lyser op
hvor man går – i smil.

Der er mennesker, der hver dag
bærer lys og glæde rundt. Man
kan også sige, at de bærer velsig-
nelser rundt til andre mennesker.
Lad os i denne tid tænde et lys for
dem. Lad os sige fire lys. Fire lys

ligesom i adventskransen. Hvem
synes du mon, vi skal tænde et lys
for i denne tid?

Lad os tænde det første lys for alle
de mange usynlige hjemmehjæl-
pere, der løber rundt, og gør
besøg og spreder varme. Hjem -
mehjælperne har travlt med at
vende gamle kroppe, travlt med
at hjælpe og pleje - og måske lige
klappe et par gamle indfaldne
kinder, på deres daglige rundtur.
Venlige mennesker, der kører
rundt på efterårsvåde og tågede
småveje – både tidligt og sent.

Lad os tænde det andet lys for
skolelærerne. Disse tålmodige
men nesker, der hver eneste dag
sætter blus på engagementet, for-
bereder sig og hver dag giver no -
get af sig selv, og formår at holde
sig oprejst i timevis, selvom bør-
nene måske småsover eller tænker
på noget andet.

Om december, lys og velsignelse
Lad os tænde
et tredje lys for
kirkens ansatte.
For organister-
ne, der i disse
dage slider deres fingre på orgler-
ne, så kirketagene løfter sig, og
kirkegængerne får lyst til at synge
med – også selvom prædikenen
må ske var middelmådelig og
evangeliet kun blev et svagt blus.

Og et lys for graverne, der i disse
dage ligger på alle fire og pynter
gravene med gran, så de bliver
klar til vinter. Således at vi fortsat
kan have verdens flotteste og
mest velholdte kirkegårde i Dan -
mark.

Og ikke mindst et lys for de tro-
faste kirkesangere, der tropper op,
gang efter gang - og mange an -
dre kunne nævnes her.

Lad os tænde et fjerde lys for dem,
der ikke kan overskue julen, og
som bedre kender gråd end glæ -
de og lys. Et lille lys for dem for



hvem dette år har været særligt
hårdt, for dem, der blev ramt af
dette års store finanskrise.

Til os alle lyder det: Se på lyset
og hør, at juleenglen siger, at glæ-
den skal være. Også for dig. For
lige som vi ikke selv vælger gråden,
så vælger vi heller ikke glæden.
Glæden vælger os, griber os, og
den vil vælge dig igen. Også selv-
om du ikke lige nu kan tro det.

I december måned kommer hun-
dredvis af børn fra skole og børne-
have i Særslev kirke. De bliver vel-
signede, som man altid bliver det
sidst i en gudstjeneste. Men hvad
er velsignelse? Velsignelse er for
eksempel, når ens far eller mor,
eller dem begge, kysser en om
morgenen, og siger, at nu må
man have en god dag. Det er når
vi ser hinanden i øjnene og ønsker
hinanden god dag eller siger: kan
du have det rigtig godt.

Gud velsigner på samme måde.
Kysser dig panden, og lover, at
Han vil være med dig fra vugge til
grav, fra gråd til glæde, fra jul til
jul.

Glædelig jul
JKA

Eleverne sang så flot i Odense
domkirke en tirsdag formiddag i
oktober, at der øverst oppe må
have siddet en Herre, som blev
rørt i sit hjerte.
Den tanke kunne man få, hvis

man var tilstede i Odense Dom -
kirke tirsdag den 27. oktober, hvor
flere hundreder 4. klasses elever
fra de nordfynske skoler deltog i
salmesangsprojekt 2009. Dagen
var kulminationen på et langt
samarbejde mellem sognekirkerne
i Bo gense provsti og skolerne i
Nord fyns kommune.

Program:
Eleverne blev kørt i busser ind i
Odense domkirke, hvor der var
program for dem fra kl. 10.00.
Programmet bestod i, at eleverne
skulle synge de salmer, som de

havde arbejdet med på skolerne.
Undervejs i programmet hørte
børnene endvidere om kirkerum-
mets indretning. En præst fortalte
om prædikestolen. Organisten
gav eleverne en smagsprøve på
spændvidden af domkirkens store
orgel. Til sidst gik fire forskellige
præster ‘catwalk’ ned ad kirkegul-
vet med de fire forskellige messe-
hagler foran alle børnene.

Styringsgruppen bag salme-
sangsprojektet havde forinden
udvalgt fem salmer, som elever
har arbejdet med. De fem salmer
var:
� 369 Du som gir os liv
� 192 Hil dig frelser og forsoner
� 69 Du fødtes på jord
� 435 Aleneste Gud i Himmerig
� 787 Du som har tændt 

millioner af stjerner.

En stor dag i Odense Domkirke
- om salmesangsprojekt 2009



Formål:
Idéen med salmesangsprojektet
var, at eleverne skulle lære fem
udvalgte salmer fra salmebogen at
kende og lære at synge dem.
Rundt på skolerne havde lærere
og elever arbejdet med salmerne
på forskellige måder. Alle havde
således lært salmerne at kende og
sunget dem i musiktimerne, og
nogle eleverne havde desuden
arbejdet med salmerne i dansk,
billedkunst og kristendom.

Programmet i Odense domkirke
forløb godt og planmæssigt. Det
var en stor oplevelse at samles så
mange mennesker i Odense dom-
kirke og synge nogle salmer, som
alle kendte.

Kirkehøjskolen foråret 2010
Tirsdag den 9. februar kl. 19.00
Konfirmandstuen
Axel Brahesvej 13, 5474 Veflinge

Lektor Kurt Villads Jensen:
Korstogene i Danmark og Europa

”Gud vil det!” lød tilråbene, da pave Urban 2 sluttede kirkemødet i Cler -
mont i 1095 med en tale, som op for drede til at tage korset og drage i
krig mod de vantro.

Korstogsbevægelsen eksploderede i Europa kort før år 1100 med ero-
bringen af Jerusalem. I de følgende århundreder førte kristne fyrster en
lang række hellige krige i Mellemøsten, på Den Iberiske Halvø og i
Østersø om rå det, hvor Valdemar den Store og Valdemar Sejr var de mest
fremtrædende – korstog, der måske ligger til grund for den måde, der
føres krige på i dag.

Onsdag den 3. marts kl. 19.00
Sognehuset ved Skovby Kirke
Middelfartvej 28, Kærby, 5400 Bogense

Cand. phil. Mogens Vedsø:
Kunsten at bygge kirker

I løbet af bare 150 år, fra ca. 1050 til 1200, blev de fleste af de ca. 2000
middelalderkirker, vi har i Danmark, bygget. En enestående bedrift i
Danmarkshistorien.

Mogens Vedsø, som arbejder på Na tionalmuseet med speciale i de
danske kirker, vil fortælle om, hvordan man har båret sig ad med at
bygge de mange middelalderkirker i Danmark og på Nordfyn.

Konfirmation:
Efterårets konfirmationsforberedelse
er kommet godt i gang. Hver tirs-
dag samles 26 unge mennesker i
konfirmandstuen. Der er et godt
sammenhold på holdet, og vi arbej-
der os igennem de forskellige ting,

der skal kvalificere den enkelte til
konfirmationen.

Konfirmationsdatoerne for 2010 er:
Ejlby/Melby kirke: 1.s.e.påske 11.
april.
Særslev kirke: 2.s.e.påske 18. april.



Mini-konfirmander
I foråret 2010 vil der komme et til-
bud om et mini-konfirmand-for-
løb for 4. klasse på Særslev skole. I
starten af april vil der være et for-
løb for mini-konfirmander frem til
sommerferien. Nærmere oplysnin -
ger vil blive annonceret gennem
Særslev skole og på vores hjem-
meside: www.de3sogne.dk

Indsamling ved
høst og til jul
Ved sommerens
høst kollekt i Særs -
lev, Ejlby og Melby
kirker, blev der ind-
samlet 980,50 kr. Pengene går til
Folkekirkens Nød hjælp. Til jul
samler vi også ind til Folkekirkens
Nødhjælp.

Litteraturaften:
Tirsdag den 16. februar kl. 19.30
Veflinge Præstegård
Axel Brahesvej 13, 5474 Veflinge

Vi skal arbejde
med forfatteren
Jens Christian
Grøndahls nyes-
te roman ‘Fire
dage i marts’.
Hoved -person i
bogen er den
48-årige arki-
tekt, Ingrid Dreyer. Handlin gen
foregår, som titlen fortæller, over
fire dage i marts. Fire dage, hvor
Ingrids liv tager en pludselig og
voldsom drejning. Et af temaerne i

denne bog er forholdet
mel lem børn og forældre.

Efter et lille oplæg med
resumé af handlingen vil
vi snakke om bogens for-
skellige temaer.

Der vil blive serveret kaffe - alle
er velkomne.

To julekoncerter
I år er det ikke lykkes at få arran-
gementet med ‘ De ni læsninger’
til at falde på plads.

Men ‘De ni læsninger’ forventes
at vende tilbage til næste jul.

Til gengæld har Særslev kirke i år
hele to andre koncerter at byde
på:

Adventkoncert i Særslev kirke
Tirsdag den 1. december kl. 19.30
er der adventkoncert i Særslev
kirke. Medvirkende er Pilekoret,
som er et nordfynsk amatørkor
under ledelse af Lars Oxenvad.
Desuden medvirker den nordfyn-
ske orgelvirtuos Claus L. Wilson,
som til daglig er organist ved Fre -
dens kirke i Odense. Ved koncer-
ten i Særslev vil han spille på
begge kirkens orgler, både det
gamle Marcussen-orgel og det
nye digitale Danhild-orgel. Der er
fri entré.

Georg Klinting, organist

Julekoncert i Særslev kirke
- mandag den 14. dec. kl. 19.30
ODIN-KORET er et blandet kor fra
Odense, som også til denne kon-
cert glæder sig til at underholde
med julens dejlige sange.

Det vil være med en blanding af
engelske carols og traditionelle
danske julesange.

Koret dirigeres af Carsten Hes -
sum, som også både skriver sange
og laver en del arrangementer til
koret. Dette gælder også for
nogle af de sange, vi har med til
denne koncert.

Ved pianoet sidder Per Boe.
Undervejs i koncerten vil der og -

så være fællessang, så også
menigheden kan få smurt stem-
mebåndet. Der er fri entré.

JKA

Hellig 3 kongers 
eftermiddag
Søndag den 3. januar kl. 14.00.
Menighedsrådet vil gerne indby-
de sognet til en hyggelig efter-
middag Hellig 3 kongers søndag.
Vi starter vanen tro i Særslev kirke
med gudstjeneste kl. 14.00.

Nærmere  omtale vil blive an -
nonceret i Ugeavisen Nordfyn.



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 Ansvars erklæring” 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 mu ligt. 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 Kirkeminis te riet er
præsten be hjælpelig 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: 
Stinne Rosenkilde
Pedersen, 
Sebastian Anton Sejr
Andersen

Melby:
Janus Brøchner Poulsen

Siden sidst

Fredensbo

Gudstjenester:
Torsdag den 10. dec. kl. 14.30
(i Særslev kirke)

Torsdag den 24. dec. kl. 10.30
Tirsdag den 12. januar kl. 14.00
Tirsdag den 9. februar kl. 14.00

Sangeftermiddage:
Torsdag den 28. januar kl. 14.00
Torsdag den 18. februar kl. 14.00

Viede: Begravede/bisatte:

Melby: 
Kirsten Holmsgård
Pedersen

Ejlby:
Niels Erik Blente, 
Ketty Marie Larsen

Særslev: 
Sigrid Kathrine Holst,
Inga Elisabeth Seemann,
Johannes Richardt
Pedersen

Om barnedåb
Den 2. januar 2008 kom der en ny
kgl. anordning for dåb fra kirkemi-
nisteriet.

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 søn-
dage- og helligdage.

Er der ‘særlige omstændigheder’
omkring en dåb,  kan der dog ef -
ter aftale med præsten foretages
dåb på et andet tidspunkt. Jeg vil
derfor understrege, at barnedå-
ben ret beset bør placeres i sin
rette sammenhæng dvs. til søn-
dagsgudstjenesten, hvor man dø -
bes til menighedens fællesskab
med menigheden som vidner på
dåben.

JKA.
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Sæ
rslev:

G
raver H

enning Sm
ith

graverhuset, tlf. 64 84 16 75
Træ

ffes tirs.-fre. Kl. 9-10
Privat: Vestergade 10, Sæ

rslev
Tlf. 64 84 18 36

O
rganist G

eorg Klinting
tlf. 66 12 72 12

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

Ejlb
y:

G
raver Finn Toftegaard

G
raverhuset, tlf. 64 84 14 53

Træ
ffes tir. tor. fre. Kl. 12-13

Privat: Tvæ
rgade 22, O

tterup
Tlf. 64 82 20 50 / 40 13 14 51

O
rganist G

eorg Klinting
tlf. 66 12 72 12

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

M
elb

y:
G

raver Bjarne Rasm
ussen

G
raverhuset, tlf. 64 86 17 28

Træ
ffes tir. og tor. Kl. 15-15,45

Privat: Tøvlidtvej 75, M
elby

Tlf. 64 86 15 34

O
rganist G

eorg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Kirkesanger Bodil Rasm
ussen

Enghaven 14, tlf. 64 84 13 31
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