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Den hellige nat
Den svenske forfatter Selma Lagerlöf udgav i 1904 sine Kristuslegender. Den første fortælling i bogen
hedder ”Den hellige nat”. Fortællingen handler om Jesu fødsel julenat:
En mand, hvis kone og nyfødte
barn var ved at fryse ihjel i en klippegrotte, gik ud i natten for at lede
efter ild. Han gik fra hus til hus og
bankede på. ”Kære, hjælp mig,”
sagde han. ”Min kone har lige født
et barn, og jeg er nødt til at tænde
ild for at varme hende og den lille”.
Men det var midt om natten, så alle
mennesker sov. Ingen svarede ham.
Manden gik omkring i flere timer.
Til sidst så han skæret af et bål, der
lyste langt borte. Han vandrede i
retning af bålet. Der lå en masse
hvide får og sov rundt om bålet. En
gammel hyrde sad ved ilden og
vogtede over hjorden. Da manden,
der ville låne ild, nærmede sig fårene så han, at der lå tre store hunde
og sov ved hyrdens fødder. De vågnede alle tre, da han kom, og de
åbnede deres store gab, som om de
skulle gø, men der var ikke en lyd at
høre. Manden så, at hårene rejste
sig på ryggen af dem, han så deres
skarpe hvide tænder skinne i lyset

fra bålet, og de styrtede hen mod
ham. Han kunne mærke, at den ene
hund bed ham i benet, den anden i
hånden, og den tredje hængte sig
fast i struben på ham. Men det var
som om kæberne og tænderne,
som hundene ville bide med, ikke
ville lystre, og manden led ikke
overlast. Nu gik manden helt hen til
bålet. Men fårene lå så tæt op ad
hinanden, ryg ved ryg, at han ikke
kunne komme frem. Da trådte manden op på ryggen af dyrene og
spadserede hen over dem til bålet.
Ingen af dyrene vågnede. Da man-

den nærmede sig bålet kiggede
hyrden op. Det var en gammel og
gnaven hyrde – hård og uvenlig
over for alle mennesker. Og da hyrden så den fremmede komme, greb
han en lang, spids stav, som han
plejede at holde i hånden, når han
vogtede sin hjord, og kastede den
efter den fremmede. Og hvinende
fór staven lige mod manden, men
inden den ramte ham, bøjede staven af og susede forbi ham langt
ud over marken. Manden sagde til
hyrden: ”Kære – hjælp mig og lad
mig låne noget ild. Min kone har
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lige født et barn, og jeg er nødt til
at tænde ild for at varme hende og
den lille”. Hyrden ville helst have
sagt nej, men da han tænkte på, at
hundene ikke havde kunnet gøre
manden fortræd, at fårene ikke vågnede, og at hans stav ikke havde villet fælde ham, blev han en smule
bange og turde ikke nægte ham
det, som han forlangte. ”Tag så
meget du har brug for”. Men bålet
var næsten brændt ud, og manden
havde hverken en skovl eller en
skuffe til at bære de glødende trækul i. Da hyrden så det, sagde han
igen: ”Tag så meget du har brug
for!” Men manden bøjede sig ned,
samlede trækul op af asken med
sine bare hænder og lagde dem i sin
kappe. Og de glødende kul ikke så
meget som sved hans hænder, da
han rørte ved dem, og de sved ikke
hans kappe. Da denne hyrde var en
ondskabfuld og gnaven mand,
spurgte han sig selv: Hvad kan det
dog være for en nat, når hundene
ikke bider, fårene ikke bliver bange,
spyddet ikke dræber, og ilden ikke
brænder? Hyrden råbte til den
fremmede og spurgte: ”Hvad er
dette for en nat? Og hvoraf kommer
det, at alting viser dig barmhjertighed?” Da svarede manden: ”Det
kan jeg ikke sige dig, hvis du ikke
selv kan se det”. Og manden gik for
at komme tilbage, så han kunne få
tændt bål og varme sin kone og
barnet. Men nu kom hyrden i tanke
om, at han ville finde ud af, hvad
det alt sammen kunne betyde. Han
rejste sig og gik efter den fremmede, indtil han fandt hans hjem. Da
opdagede hyrden, at manden ikke
havde så meget som en hytte at bo

i, han havde sin kone og barnet liggende i en klippehule, hvor der ikke
var andet end nøgne, kolde stenvægge. Da hyrden så, at det lille
barn måske ville fryse ihjel dér i
hulen, blev det hårde hjerte i ham
mildnet, og han syntes, at han ville
hjælpe barnet. Hyrden tog sin ransel af skuldrene, og op af den tog
han et blødt, hvidt fåreskind, gav
det til den fremmede mand og
sagde, at barnet kunne sove på det.
Men i samme øjeblik som hyrden
viste, at han også han kunne være
barmhjertig, blev hans øjne åbnet,
og han så, hvad han ikke før havde
kunnet se og hørte, hvad han ikke
før havde kunnet høre. Hyrden så
nu, at der rundt om ham stod en
kreds af små sølvvingede engle. Og
hver især holdt de en strengeleg i
hånden, og alle sang de med høj
røst, at i nat var frelseren født. Ham,
der skulle frelse verden fra dens synder. Da forstod hyrden, at alle ting i
denne nat var så glade, at de intet
ondt kunne gøre. Der var engle alle
vegne. Englene sad inde i hulen,
og de sad udenfor på klippen, og
de fløj under himlen. De kom gående på vejen i store flokke, og når de
gik forbi, standsede de op og kastede et blik på barnet. Der var jubel
og glæde, sang og spil, og hyrden
så nu det alt sammen. Han blev nu
så glad for, at hans øjne var blevet
åbne, at han faldt på knæ og takkede Gud.
Budskabet med denne fortælling.
Det er en af Selma Lagerlöfs pointer
med denne fortælling, at vejen til at
se og forstå Guds herlighed går
igennem kærlighed og barmhjertig-

hed. For den, der vælger at forbarme sig og vise medmenneskelighed, åbner der sig en ny verden. At
Gud blev menneske julenat for at
frelse hele sin skabning er et mysterium så stort, at ingen kan fatte det.
Men Selma Lagerlöf vil sige, at det
under kun kan tros og glimtvis erfares, når man mødes af tillid, omsorg
og medmenneskelighed.
Så når man står derude i den hellige nat, juleaften, så må man sige,
som Selma Lagerlöf slutter sin fortælling: ”Det er ikke lys og lamper,
det kommer an på, og det er ikke
måne og sol, der er det væsentlige,
men det, som er nødvendigt, er at
vi har øjne, som kan se Guds herlighed”.
JKA

Mini-konfirmander
I foråret 2011 vil der komme et tilbud om et mini-konfirmand-forløb
for 4. klasse på Særslev skole. I
starten af april vil der være et forløb for mini-konfirmander frem til
sommerferien. Nærmere oplysninger vil blive annonceret gennem kirkeblad, Særslev skole og på
vores hjemmeside:
www.de3sogne.dk

Indsamling ved høst og
til jul
Ved sommerens høstkollekt i Særslev, Ejlby og Melby kirker, blev der
indsamlet 1540 kr. Pengene går til
Folkekirkens Nødhjælp. Til jul samler vi også ind til Folkekirkens
Nødhjælp.

KIRKEHØJSKOLE PÅ NORDFYN 2010-2011
Tirsdag d. 25. januar kl. 19 i Hårslev konfirmandstue.

En aften med Holger Lissner
Kom og mød en moderne salmedigter
Tirsdag den 25. januar kommer salmedigteren Holger Lissner til
Hårslev konfirmandstue for at fortælle om
sine salmer. Holger
Lissner er den af vore
moderne salmedigtere, som har fået flest
salmer med i den nye
salmebog.

Julefortællinger i Særslev kirke
– en anderledes gudstjeneste
Helligtrekongers søndag d. 2.
januar kl. 16.00 kommer skuespiller Inger Marie Madsen til
Særslev kirke og fortæller julehistorier. Hun vil fortælle ’Grantræet’ og ’Den lille pige med
svovlstikkerne’ af H. C. Andersen
og desuden slutte med en lille
fortælling af Selma Lagerlöf, som hedder ’Kejserens syn.’
Indimellem vil vi synge salmer og bagefter serveres der et
lille glas i våbenhuset.
Gudstjenesten er arrangeret i samarbejde mellem
Veflinge og Særslev sogne.
Alle er velkomne.

Odense Motetkor den 9.
marts i Særslev kirke
Onsdag den 9. marts bliver der lejlighed til at høre et af Fyns førende
kor, Odense Motetkor, som har
eksisteret siden 1932. Nuværende
dirigent er Christian Dyrst, som
underviser på den Frie Lærerskole i
Ollerup og er et kendt navn som
komponist og kordirigent.
Koret synger kirkelige og verdslige
værker fra vor tid og tilbage til
renæssancen. Ved koncerten i
Særslev vil programmet bære præg
af koncertens placering i begyndelsen af fastetiden.
Koret optræder også uden for landets grænser. I 2009 gav koret koncerter i Barcelona. Sommeren 2011
skal koret optræde flere steder i
Californien.
Koncerten i Særslev kirke er kl.
19.30.
Georg Klinting, organist.

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

2. juledag børnegudstjeneste i Veflinge
I et samarbejde med Veflinge sogn
inviterer vi hermed til børnegudstjeneste i Veflinge kirke den 26.dec.
kl.10.30. Både Ole Hansen og Jesper
Kjær Andersen medvirker. Alle er
velkomne.

Sangaften
i konfirmandstuen, Særslev præstegård.
Torsdag den 27. januar 2011 kl.
19.30. Vi vil synge årstidens sange
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.
Tirsdag d. 15. februar kl. 19.30

Litteraturaften i Veflinge
konfirmandstue.

Konfirmation 2011
Konfirmationsdatoerne for 2011 er:
Ejlby/Melby kirke: 1. s.e. påske 1.
maj.
Særslev kirke: 2. s.e. påske 8. maj

De 9 læsninger
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.

Vi snakker om to fortællinger af
Karen Blixen: 'Babettes gæstebud'
før kaffen – og 'Den Unge mand
med nelliken' fra ‘Vintereventyr’
efter pausen.
En af præsterne holder et oplæg
om fortællingerne og vi arbejder os
derefter i fællesskab igennem begge
historier. Aftenen er arrangeret af
sognene bag kirkehøjskolen: Bogense, Skovby, Hårslev, Veflinge og
Særslev.
Alle er velkomne.

Litteraturaften
Torsdag d. 20. januar kl. 19.30
mødes vi i Særslev konfirmandstue for at tale om Ida Jessens
bog – ‘Den der lyver’.
Om bogen skriver forlaget:
Virkeligheden i provinsen
Det er ikke alt. der er, som man tror.
Lægen Christian Gim køber sig ind i
en praksis i en
lille jysk landsby og flytter
ind i det fremmede med sin
kone, Nina,
som ikke er
begejstret.
Han opfatter
sig selv som
usårlig og
bliver tilsyneladende
godt modtaget, men opdager for
sent, at der under den nye hverdag
løber et spor af sladder, seksuelle
fortrængninger, kriminalitet og
uhyggelig fortid.
Med Den der lyver har Ida Jessen
ganske enkelt skrevet en af årets
bedste danske romaner. Den er
tindrende skarp i sin menneskeskildring, har bid og er pågående
øm. Det er på en og samme tid en
provinsskildring, skæbnefortælling, kærlighedsdrama og krimi så
det vil noget. Overbevisende og
djævelsk godt!
Alle er velkomne.
Jesper Andersen og Ole Hansen

Fredensbo
Adventsgudstjeneste for
ældre.
Onsdag den 8. december kl.
14.30 er der adventsgudstjeneste
med altergang i Særslev kirke særligt arrangeret for ”Fredensbo”,
men alle er velkomne.
Gudstjenester:
Tirsdag d. 11. jan. kl. 14.00
Tirsdag d. 15. feb. kl. 14.00
Tirsdag d. 8. marts kl. 14.00

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.
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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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KIRKEKALENDER
DATO
12. dec. 3.s.i.advent.
19. dec. 4.s.i advent.
24. dec. juleaften
25. dec. juledag
26. dec. 2.juledag
1. jan. nytårsdag
2. jan. Hellig 3 kongers søndag
9 .jan. 1.s.e.H.3.K
16 .jan. 2.s.e.H.3 K.
23 .jan. 3.s.e. H.3 K.
30 .jan. 4.s.e H.3 K.
6. feb. 5.s.e.H.3 K.
13. feb. s.s.e.H.3.K.
20. feb. Septuagesima
27. feb. Seksagesima
6. marts fastelavn
13. marts 1.s.i. fasten

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

Adresser

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 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:

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

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

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

