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At være myndiggjort
Man siger, at kristendom er lov og
evangelium. Det har undret mig, at
lov-aspektet er gledet i baggrunden
i megen af den forkyndelse, der
lyder i kirkerne i dag. Lad os derfor
se på loven. Hvad menes der, når
der tales om loven – i kristen forstand?
I Edens have
I begyndelsen skabte Gud himlen
og jorden. Og Gud skabte mennesket til at være anderledes end al
anden skabning derved, at Gud stillede mennesket over for en befaling. Da Gud tog Adam og satte
ham i Edens have til at dyrke og
vogte den, sagde Han: ” Du må
spise af alle træerne i haven. Men
træet til kundskab om godt og ondt
må du ikke spise af, for den dag, du
spiser deraf, skal du dø!”.
Således skabte Gud mennesket. At
være en Guds skabning er således
for mennesket at være stillet over
for Guds ord - i form af Guds befaling. Du skal! Sådan taler Gud til
mennesket. Og kun fordi Gud taler
sådan, er mennesket menneske.
I Edens have var der mange andre
skabninger, himlens fugle og mar-

kens liljer, en mangfoldighed af dyr,
grønne urter og frugtbare træer –
med andre ord: en vrimmel af
levende væsener på jorden og i vandet. Men Gud skabte mennesket
anderledes end alle andre skabninger derved, at han kaldte det til at
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være menneske igennem sin befaling til mennesket. Du skal! Og fordi
mennesket således er stillet over for
et ’du skal’, er mennesket revet ud
af naturtilstanden og uskyldigheden
og er blevet ansvarligt. Mennesket
skal svare an på Guds befaling. Det

er ansvar. Eller med teologen K.
Olesen-Larsens ord: Gud er, at der er
ansvar til. Og på måde bliver mennesket myndiggjort. Mennesket er
stillet i afgørelsen over for Guds
befaling. Mennesket er stillet i valget
mellem at være lydigt eller ulydigt,
og således er mennesket ikke alene
natur, men ånd, fordi mennesket har
fået ansvar. Det særlige ved mennesket er altså at være blevet gjort
ansvarlig af Guds befaling.
Det er det, man kalder loven i teologisk forstand.
Der var mange andre skabninger i
Edens Have, men de var i en tilstand
af uskyldighed, for de var uden
ansvar. De var bare. Levede efter
instinktet. Himlens fugle fløj under
himmelhvælvingen, og en fugl har
ingen anden bestemmelse end at
flyve, spise og formere sig. De var
bare. Fuglene og de andre skabninger i Edens have var bare, for de
var uden ansvar.
Men mennesket adskiller sig fra al
anden skabning ved at være stillet
over for Guds befaling. Og at være
skabt vil sige at være revet ud af
naturtilstanden, ud af uskylden, ud
af dyriskheden til at være menneske. Og dermed er mennesket ikke
længere i sin naturs vold, for Gud
sætter mennesket i ansvar og frihed.
Forargelsen
Talen om, at Gud sætter mennesket
i ansvar, kan måske forarge. Ikke
mindst overfor en moderne frigjort
kultur, der ikke vil vide af autoriteter.
Men ansvarstanken har altid stået
som noget centralt i den protestantiske forkyndelse. Og meningen må

jo være, at mennesket på Guds
befaling selv skal blive sit livs myndighed og lære at tage vare på sig
selv og sin næste.
Menneskets embede
I skabelsesberetningen skelnes der
altså mellem skaberen og skabningen. Det er kristendommens udgangspunkt, at der er forskel på
skaberen og skabningen. Gud
skænker livet som en gave, der bliver til menneskets opgave. Det er et
ord, der siger: Du skal leve dit liv!
Du skal på dit sted gå ind i din verden sammen med din næste og
være stedet og din næste tro. Altså
tage ansvar i de omgivelser du er i.
Det vil sige, at ethvert menneske
har sit embede, sit liv, at forvalte,
stort eller småt. Er man for eksempel blevet forældre, så har man fået
en ny opgave. Som forældre har
man af Gud fået det embede eller
den opgave, at være forældre – og
så skal man være det. Ingen kan forlange af en mor eller en far, at de
skal være engle eller overmennesker; men man kan forlange, at de er
forældre for deres børn så godt og
samvittighedsfuld, som de nu kan.
Ikke mere. Men heller ikke mindre.
Debatten om vore værdier
I den offentlige debat hører vi ofte
diskussionen om, hvad der skal
være ”vore værdier” som samfund.
Hvad skal være vores værdier i et
samfund, hvor forskellige mennesker indgår i fællesskab med hinanden. Mange institutioner, skoler og
arbejdspladser formulerer nu om
dage et ”værdisæt”. En central

værdi vil altid være ansvar. Og uanset hvordan man forholder sig til
skabelsesberetningen, der har
mytens karakter, så burde det nu
være tydeligt, at eksistens og ansvar
hænger meget snævert sammen i
den protestantiske arv. Ja egentlig
er ansvar mere end ”en værdi”. Det
er et udgangspunkt for menneskelivet i kristen forstand.
I den protestantiske kultur har der
i århundreder været en betoning af
personligt ansvar og pligt - i forkyndelsen, i opdragelsen osv. Og det er
vel nærliggende at forestille sig, at
forkyndelsen af personligt ansvar
har været med til at skabe den høje
grad af tillid imellem borgerne og
mellem stat og borger i de protestantiske samfund, som netop har
karakteriseret disse lande frem til
den dag i dag.
JKA
Vandredag –

”de tre sogne rundt”
– søndag den 30. okt.
kl. 09.30.
Vi mødes på Asylet. Vi går fra
Asylet til Ejlby kirke, hvor vi holder
en kort andagt, hvor Jesper fortæller lidt om kirken. Vi går videre til
Melby kirke, hvor der serveres en
forfriskning. Vi går hjem til Asylet,
hvor der serveres bål-mad.
Afgang kl. 09.30 fra Asylet. Husk
godt fodtøj og evt. regntøj.
Tilmelding senest den 25. okt. til:
Kinnie Breckling tlf. 41612809
eller Jesper Kjær Andersen tlf.
64841137 el. jeka@km.dk
Arrangør: Særslev FDF og SærslevEjlby-Melby kirker.

Særslev kirke – open by night
Onsdag d. 21. september kl.18.30
Program:
•

Pigekoret fra Ørsted-Søllested-Vedtofte kirker
+ Assens musikskoles ungdomskor.

•

Forfriskning i præstegården.

•

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2005 Jakob Sveistrup
underholder m. pianist.

•

Kaffe i kirken.

•

Aftenandagt.
Violinist Hanne Askou og
accordeonist Frode Andersen medvirker.

Præst bag tremmer
Onsdag d. 9. november
kl. 19.00

Sangaften på Nordfyns
efterskole tirsdag d. 29.
nov. Kl. 19.30

kommer fængselspræst Dorte
Ørtved til Hårslev sognegård og fortæller om sit arbejde bag murene i
Sdr. Omme Statsfængsel. Hvad har
mødet med de indsatte betydet for
bl.a. hendes syn på begreber som
”skyld” og ”straf”. Vel mødt.

Musiklæreren Sisse Skovbakke er
hyret til denne aften. Hun vil sørge
for, at vi får sunget både nyt og
gammelt. Sisse Skovbakke bor
Nørre Nissum i Nordvestjylland.
Hun har undervist i musikskole, folkeskole, efterskole, hf, gymnasium
og læreruddannelse siden 1985 altid i musik. Alle er velkomne.
Arrangør: Nordfyns efterskole og
Særslev-Ejlby-Melby pastoratsråd.

Teatertur til Odense
Onsdag d. 23. november
kl. 19.00

Litteraturaften i Særslev
præstegård d. 11. oktober
kl. 19.30
Vi snakker om en moderne roman af
Jens Christian Grøndahl:
’Det gør du ikke’
Den handler om ægteskab og
kærlighedens vildveje. Vel mødt.

vil der være mulighed for at komme
en tur i Odense teater.
Vi skal se forestillingen ”Der var en
gang en dreng, der fik en lillesøster
til jul”.
Billetterne koster 135 kr. pr. stk. –
tilmelding og betaling sker til sognepræst Jesper Andersen senest d.
25. sept. Tlf. 64841137 eller
jeka@km.dk. Er man gangbesværet
bedes man tage en medhjælper
med.
Vi mødes i Veflinge præstegård kl.
17.50. Transporten frem og tilbage
er med bus, og er gratis. Kirkebilen
kan som altid bestilles fra Fredensbo.

Aftengudstjeneste for
FDF’erne
Lørdag d. 26. november kl.
19.00 i Særslev kirke.
Som afslutning på juleweekenden holdes der aftengudstjeneste – særligt for FDF’erne, men
alle er velkomne.

Adventshygge i Ejlby
Søndag d. 27. november
kl.13.30
Vi mødes i Ejlby kirke, hvor præsten fortæller en historie – særligt
for børn.
Derefter er der adventshygge – i
Ejlby.
Se lokal omtale.

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

Fredensbo
Onsdag d. 7. september kl.14.00
Onsdag d. 5. oktober kl.14.00
Onsdag d. 9. november kl.14.00

Siden sidst
Døbte:

Viede:

Begravede/bisatte:

Særslev:
Emil Damgaard Bjerg,
Dicte Fulton Juel Wiilsbøll,
Filippa Marie Nellemann
Petersen,
Maja Sofia Holm Beier

Melby:
Lisbeth Nielsen
og Svend Aage Villadsen

Særslev:
Ellen Marie Larsen,
Christian Bent Larsen

Ejlby:
Lone Mandrup Stidsen
og Anders Mandrup
Kristensen Stidsen

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.

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.

aftale om begravelses–/bisættelseshandling i kirken rettes
henvendelse til præsten.

Vielse

Kontakt præsten i bopælssognet. Skal sagen sendes til Statsamtet eller Kirkeministeriet er
præsten behjælpelig med dette. Bortkomne eller nye attester udstedes vederlagsfrit.

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 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

Navneændring
og attester

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
*Høstgudstjeneste
* Ole Hansen

BEMÆRKNINGER

september - december 2011
09.00
09.00

KIRKEKALENDER
09.00
10.30
09.00

SÆRSLEV EJLBY
10.30*
09.00*
10.30
09.00*
10.30
09.00
09.00
13.30*
-

DATO
18. sept. 13.s.e.trin
25. sept. 14.s.e.trin
02. okt. 15.s.e.trin.
09. okt. 16.s.e.trin.
16. okt. 17.s.e.trin
10.30
19.00
19.00
10.30
09.00*
10.30
10.30

* Ole Hansen
*Familiegudstjeneste.

*Vandredag til alle 3 kirker – se omtale i bladet.
Alle Helgens gudstjeneste.

* Ole Hansen

23. okt. 18.s.e.trin
30. okt. 19.s.e.trin
06. nov. Alle helgen
13. nov. 21.s.e.trin.
20. nov. s.s.i kirkeåret
27. nov. 1.s.i advent
04. 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 Louise Ziemann
tlf. 40 17 44 37

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 Louise Ziemann
tlf. 40 17 44 37

