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Særslev, Ejlby og Melby Sogne
sep. - okt. - nov. 2010 - 64. årgang nr. 4

Om høst, efterår og eftertanke
I skrivende stund, medio august, er
det ikke ligefrem høstvejr. Det har
regnet de seneste dage. Men uden
for står markerne gule og smukke
som tegn på, at det er tid til høst. Vi
befinder os i den mest travle tid på
året for landmændene - nemlig høsten. Hvert år er lige nervepirrende for hvordan vil udbyttet være i år.
Så vidt jeg har forstået på en fagmand, så er rækkefølgen af det, der
skal høstes i disse måneder som følger: vinterbyg, vinterraps, vårbyg,
hvede og senere vårraps og majs,
men det hele er udskudt i år som
følge af den lange vinter.
Høstgudstjeneste
Høsttiden er en livsbekræftende tid.
De små frø har omsider sat kerne.
Slid og slæb bliver belønnet med
afgrøder - nogle år bedre end
andre. Men afgrøder bliver det til
hvert år. Og det er der grund til at
glæde sig over og takke for. Det er
jo også derfor, at der hvert eneste år
holdes høstgudstjenester rundt om i
landet. Vi fejrer høsten i september
måned med høstgudstjenester i
Særslev, Ejlby og Melby kirker.
Høstgudstjeneste er en fest, hvor vi

alle kan glæde os sammen med
landmændene i tak over, at høsten
er kommet godt i hus. Den høst
som giver os alle brød på bordet.
Sådan har det været i generationer.
Men en høstgudstjeneste er mere
end bare landmændenes glæde og
tak over høsten. Høstgudstjenesten
er nemlig også en fest, hvor vi alle i
al almindelighed får lejlighed til at
takke for alt det vi får skænket - lige
fra de frugter og grøntsager vi selv
kan plukke i haven - til de daglige

fødevarer vi køber – til selve livet vi
har fået skænket som en gave. For
at udtrykke vores tak over det,
synger vi nogle af de kendte efterårssalmer – som for eksempel
Grundtvigs Nu falmer skoven trindt
om land.
Et sensommerdigt
Den nulevende salmedigter Lars
Busk Sørensen skrev en digtsamling
i 1986, der hedder ”Græsset fortvivler ikke”. I det nedenstående digt
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fra den samling sætter Lars Busk
Sørensen nogle sanseindtryk af sensommeren ind i en digterisk form.
Her kommer et af hans stemningsfulde sensommerdigte:
Mod høst
Rugen bøjer sine vipper,
overvældet, mæt af sol.
Jorden er igen begyndt at
hælde mod den kolde pol.
Svaleunger balancerer
på en tynd elektrisk tråd,
høstens vide udsyn får dem
til at pippe svalegråd.
Flere natteskyer driver
over månens skarpe horn.
Morgenduggens dråber hænger
tungere i græs og kom.
Somrens store længsel efter
blomst og modenhed er endt,
sindet nu imod de sidste
lyse nætters sødme vendt.
Gavlens rose samler hele
somrens fylde i sin glød,
det er dagen før den gyldne
mark forvandler sig til brød.
I dette digt fornemmer vi, at sommeren er gået på hæld. Afgrøder og
frugter er ved at være modne og
temperaturen er faldende. Morgenduggens dråber hænger tungere i
græs og korn.
Som Lars Busk Sørensen er inde på i
det sidste vers, så forvandles kornet
fra markerne til det daglige brød,
som vi kan spise os mætte i. Men
sådan har det ikke altid været –
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under krigen var der stor knaphed
på fødevarer. Jeg vil slutte af med en
smuk lille anekdote fra krigens tid,
der handler om næstekærlighed –
og om at dele brødet med hinanden.
En lille anekdote fra krigens tid
Der findes en beretning fra krigens
tid, hvor der var megen elendighed
i Tyskland. Det var i Berlin. Apotekeren lå syg. En dag kom postbudet
med en pakke fra én af apotekerens
venner. I pakken lå et halvt brød.
Det skulle apotekeren have, så han
kunne komme til kræfter. Men apotekeren tænkte: Mine naboer har en
lille datter – og jeg er jo trods alt
gammel. Hun har mere brug for
brød end jeg. Og han fik brødet
bragt til naboen. Nabokonen kom
til at tænke på en gammel enke,
som boede øverst oppe i ejendommen. Og der var koldt og vådt
deroppe. Brødet blev båret derop.
Men enken havde en datter, som
boede i ejendommens kælder. Hun
var alene med tre børn. Hendes
mand var meldt savnet ved fronten.
Enken vidste hvor lidt mad de tre
havde. Brødet blev båret derned.
Men den enlige mor tænkte:
Apotekeren er syg, og gav gratis
medicin da min lille pige var syg,
han har mere brug for brødet end
os. Da apotekeren fik brødet genkendte han det. Og han gemte brødet i et skab. Brødet var blevet helligt for ham – et tegn på den kærlighed, der skaber overflod ved at
dele.
Det daglige brød er en gave. Høsten
giver os mulighed for at bage brød.

I kirken deles der hver søndag et
brød ud. Det ser ikke ud af meget.
Men det gives af Gud i kærlighed netop den kærlighed, der skaber
overflod ved at dele.
JKA

Teatertur til Odense
Fredag den 19. november kl.
19.00 er der forpremiere på forestillingen ”Peters Jul” på Odense
teater. Billetter til forestillingen
koster 130 kr. Tilmelding og betaling sker til sognepræst Ole
Hansen senest den 1. oktober.
Ole Hansen har følgende mail og
telefonnummer: Lofh@km.dk og
tlf. 64801018. Der er ikke busafgang fra Særslev kirke, men derimod fra Veflinge præstegård,
Axel Brahes vej 13 i Veflinge.
Derfra er der afgang kl. 17.45.
Transporten frem og tilbage i bus
er med i prisen. Alle er velkomne.

s Jul

Peter
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KIRKEHØJSKOLE PÅ NORDFYN 2010-2011
En fortælleraften i Veflinge
Onsdag d. 29. September kl. 19
kommer skuespiller Inger Marie Madsen til Veflinge for at
genfortælle Karen Blixens Heloise fra Vintereventyr.
”Heloïse” er en af Karen Blixens
smukkeste og mest spændende historier fra Vintereventyr.
Inger Marie Madsen fremfører
historien ordret og dramatisk.
Glæd jer til at blive draget ind i
Karen Blixens fantastiske univers.

Efter historien vil Inger
Marie fortælle om symbolerne i fortællingen og
om Karen Blixens livssyn: ”Amor Fati” – man skal elske sin
skæbne! som Karen Blixen sagde: ”Man skal være der i
Guds store fortælling, hvor han vil have, at man skal være”.
Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19.00 i Teglgården,
Teglgårdsvej 1, 5400 Bogense.
Professor Niels Henrik Gregersen:
Kirken i videnssamfundet – om at tale tro i dag.
Gennem de seneste 200 år har vores samfund udviklet sig
fra bondesamfund over industrisamfund til vores nuværende videnssamfund. Hvilket syn er der på kristendommen
og dens rolle i de forskellige samfundstyper? Hvordan forestiller vi os Gud i dag i
forhold til for 500 eller
100 siden? Hvad har
tiden at sige til kirken
– og kirken til tiden?
Niels Henrik Greger-

sen er professor på Det teologiske
Fakultet i København og beskæftiger sig
især med samtidsaktuelle emner som
forholdet mellem naturvidenskab og
religion, ligesom kristendommens
betydning i den moderne verden er et
emne, han tager under grundig behandling.
Torsdag den 25. november kl. 19.00 ved sognehuset
ved Skovby, Middelfartvej 28, 5400 Bogense.
Johannes Værge:
Hvad sker der, når vi dør?
De afdøde er i
Himlen, siger vi,
men hvad menes
der med det? Og
hvordan kan de for
mange mennesker
besværlige formuleringer om ’kødets
opstandelse’
og
’dommen’ forstås?
Foredraget belyser, hvordan
man fra den tidligste kristendom
og senere har formuleret det
kristne håb i forbindelse med
døden. Også digtere som Dante
og H.C. Andersen kommer til
orde.
Johannes
Værge,
som i en
årrække var sognepræst ved
Københavns Domkirke, er bl.a.
forfatter til Efter døden. En bog
om det evige liv.
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Særslev kirke –
open by night...

Hvem vil prøve at
synge i kirkekor?

Onsdag den 15. sept. kl.18.30
Børnekoret fra Ørsted kirke leverer
første indslag denne aften.
Derpå er der pause med forfriskning
i præstegården.
Vokaltrioen Favorittes synger evergreens fra 30’erne, 40’erne og
50’erne.
Derpå er der igen pause i præstegården med kaffe og kage.
Aftenen slutter med en andagt i kirken.
Der er fri entre.
Menighedsrådet

Torsdag den 2. september starter
Kirkekoret op igen. Det er tanken, at
koret skal medvirke i kirken ved højtiderne. Koret er åbent for alle, der
har lyst, både herrer og damer. Den
eneste forudsætning er, at man er
glad ved at synge og vil bruge
nogle torsdag aftener til at øve.
Det koster ikke noget at være
med. Prøv at møde op den 2. september kl. 19.30 i Særslev præstegård og se, om det er noget for dig.
Georg Klinting, organist.
tlf. 66 12 72 12
e-mail gklinting@gmail.com
hjemmeside: www.georganist.dk

Cohen-koncert

De 9 læsninger

på Nordfyns Efterskole
den 4. november kl. 19.30.
I et samarbejde mellem Nordfyns
efterskole og Særslev kirke indbydes
hermed til koncert. De to sognepræster Carsten Tranberg-Krab og Peter
Danielsen, har i over ti år optrådt i
hele landet med personlige fortolkninger af Leonard Cohens sange.
De har dannet duoen Brothers of
Mercy, hvor Carsten Tranberg-Krab
og Peter Danielsen begge spiller guitar og hvor sidstnævnte synger.
Cohens tekster trækker på billeder og
temaer fra jødedom og kristendom,
samt Zen-buddhisme. En aften med
Brothers of Mercy er en aften i lidenskaben,
intensitetens
og
fordybelsens tegn.
Der er fri
entré.

Julekoncert i Særslev kirke søndag
den 5. december kl. 15.00.
Traditionen tro vil koret fra
Nordfyns gymnasium komme og
synge med til gudstjenesten, der
også er arrangeret i samarbejde
med konfirmanderne og Særslev
FDF. Det store kor ledes af Lise
Pedersen, Jens Bryderup og Jørgen
Roe-Poulsen. Bibellæsningen står
årets konfirmander for sammen
med FDF’erne.
Alle er velkomne.

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

Sangaften
i konfirmandstuen, Særslev præstegård. Torsdag den 7. oktober kl.
19.30. Vi vil synge efterårssange fra
højskolesangbogen og nye og
gamle 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.

Adventshygge i Ejlby
Søndag d. 28. nov. kl.13.30
Vi mødes i Ejlby kirke, hvor præsten
fortæller en historie særligt for børn.
Derefter er der adventshygge i
”slyngelstuen” på Birkholmvej 71,
hvor der serveres Glögg og æbleskiver.
Alle er velkomne.
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Fredensbo
Gudstjenester:
Tirsdag d.14.september kl. 14.00
Tirsdag d. 5.oktober kl. 14.00
Tirsdag d. 9.november kl. 14.00

Siden sidst
Sangeftermiddag:
Tirsdag den 19. oktober kl. 14.00
Dagcenteret på Fredensbo lukker
pr. 1. september – men gudstjenesterne fortsætter i samarbejde med
Fredensbos venner.

Døbte:

Viede:

Begravede/bisatte:

Særslev:
Simon Skov Petersen

Særslev:
Maria Nellemann
Petersen og Sten
Petersen
Louise Hvid Hansen og
Martin Anders Nielsen
Susanne Dyring Nielsen
og Henrik Kjær
Christensen.

Særslev:
Aksel Børge Nielsen
Svend Otto Olsen
Inge Margrethe Reinholdt
Rasmussen
Christen Nielsen Kragh
Helle Birgitte Olsen
Flemming Hansen
Melby:
Erna Sørita Sievers
Preben Pedersen
Ejlby:
Margit Frederiksen

Melby:
Tobias Wisth NordahlPetersen

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

Kirkelig velsignede i
Melby: Christina Fugl og
Steffen Vinding Fugl.

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.
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10.30*
09.00
10.30
19.00*
14.00
10.30
09.00
19.00*
10.30
19.00*
10.30
15.00*

09.00
10.30*
09.00
10.30
13.30*

SÆRSLEV EJLBY

*Ole Hansen
*Familiegudstjeneste.
*Julekoncert.

*Alle Helgens gudstjeneste.

* Ole Hansen

*Høstgudstjeneste
*Høstgudstjeneste ved Ole Hansen
* Høstgudstjeneste

BEMÆRKNINGER

sept. - okt. - nov. 2010

10.30

09.00*
09.00
10.30
10.30
09.00
-

MELBY

KIRKEKALENDER
DATO
12. sept. 15. s.e.trin
19. sept. 16. s.e.trin
26. sept. 17. s.e.trin.
03. okt. 18. s.e.trin.
10. okt. 19. s.e.trin
17. okt. 20. s.e.trin
24. okt. 21. s.e.trin
31. okt. 22. s.e.trin
07. nov. Alle Helgen
14. nov. 24. s.e.trin
21. nov. s.s .i kirkeåret
28. nov. 1.s. i.advent
05. dec. 2. s. i advent

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

