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SIG MÅNEN LANGSOMT HÆVER
Vi har nok alle nogle favoritter, når det
kommer til salmer i salmebogen. En af
mine personlige favoritter er aftensalmen ’Sig månen langsomt hæver’ (DDS
nr. 769). Den salme vil jeg sige noget
om i dette nummer af kirkebladet.
En vellykket sang eller salme er kendetegnet ved, at tekst og musik harmonerer godt sammen. Når teksten
er meningsfuld, og melodien er god,
og begge dele passer godt sammen,
så går tekst og musik op i en højere
enhed. Så får sangen eller salmen

Salmedigteren Matthias Claudius
(1740-1815)

langtidsværdi. Man kunne også kalde
sådan en sang eller salme for en
evergreen.
Salmedigteren Matthias Claudius
I 1779 skrev salmedigteren Matthias
Claudius salmen Sig månen langsomt
hæver. Første vers lyder sådan:
Sig månen langsomt hæver,
den gyldne stjerne svæver
på himlen klar og blid;
vor skov er tavs og stille,
og hvide tåger spille
på engen rundt ved aftenstid.
Verset udtrykker den alment-menneskelige erfaring, som vi kender fra at stå
og se op mod himlen en stjerneklar
aften. Vi kan måske se månen, eller
noget af den. En erfaring, der gør mennesket lille overfor det store univers. En
menneskelig erfaring, som jeg synes
også salmens melodi understøtter.
I årtusinder har månen givet mennesket følelsen af, at universet er uendeligt stort og fjernt - og jeg er blot et
meget lille menneske på denne jord.
Men det perspektiv ændrede sig for
43 år siden. Da det første menneske
gik på månen.

Astronauten Neil Armstrong
Den verdenskendte amerikanske
astronaut Neil Armstrong døde i år –
den 25. august. Han var det første
menneske, der gik på månens overflade i 1969. Billederne af denne sensationelle begivenhed er blevet sendt
utallige gange på TV. Mange husker
sikkert det gyldne øjeblik, hvor de
berømte ord lød over den skrattende
radio: ”That’s one small step for man,
one giant leap for mankind” (”Et lille
skridt for en mand, et kæmpeskridt
for menneskeheden”). Sådan lød
ordene netop i det øjeblik, da Neil
Armstrong steg ned fra måneraketten – og tog de første skridt på
månen.
Månelandingen var en epokegørende begivenhed, der må have overgået Matthias Claudius’ vildeste fantasi-

er, da han skrev sin salme tilbage i
1779.

Den første mand på månen – Neil
Armstrong (1930-2012).
Selve månelandingen og hele den
teknologiske udvikling igennem de
seneste par århundreder har skabt en
enorm tro på fornuften og videnskaben. Videnskaben har også revolutioneret den menneskelige tilværelse
adskillelige gange – inden for lægevidenskab ikke mindst. Men der kan
også være en bagside i dyrkelsen af
videnskaben og fornuften. I nogle
sammenhænge præger videnskaben
menneskesynet – i negativ forstand.
For videnskaben kan have tendens til et
reduktionistisk perspektiv på tingene.
Forstået som et undertiden snævert
perspektiv på et fænomen, hvor kun
det beviselige har værdi. Videnskaben
kan også have en tendens til at gøre
alting i menneskelivet relativt og dermed præge os til at holde en kølig distance til hinanden og livet.
I nogen grad kunne Mathtias Claudius tilslutte sig oplysningstidens tillid
til, at mennesket kan skabe humane
fremskridt ved den teknologiske udvikling. Men han var modstander af
videnskabens entydige fornuftsdyrkelse
af, at ville gøre virkeligheden til et studie-objekt, fremfor en livsopgave. I sine
senere år distancerede Claudius sig
mere og mere fra Oplysningstidens
rationalisme, og fremhævede en enfoldig, ligefrem kristentro som sit ideal
både åndeligt og poetisk.

Claudius mente, at mennesket må
have hjælp til at skelne mellem det
væsentlige i livet og det mindre
væsentlige, mellem det egentlige og
det tilsyneladende. I modsætning til
Guds visdom har den menneskelige
visdom sine begrænsninger, vi indser
eller skuer kun det halve, og vælger
ofte forkert, og stræber efter skygger
frem for det egentlige. Fra jorden kan
vi f.eks. kun en se en del af månen. Vi
har dermed et begrænset perspektiv
på virkeligheden. Dette udtrykker
Claudius i vers 3:
Betragter månens bue,
den kun er halv at skue
og er dog hel og rund;
så er vel flere sager,
som nu vort hjerte vrager,
fordi vi halvt dem skuer kun!
Men der er hjælp at hente, siger
Claudius med denne salme. Og hjælpen til at skelne mellem det væsentlige og det ikke-væsentlige kommer i
følge Matthias Claudius fra Gud.
Hjælpen består i at genvinde et barns
intuitive forhold til livet, en medfølende fromhed og enfoldighed, som er
med til at styrke samhørigheden og
menneskeligheden – i vores fællesskab med hinanden.
Det udtrykker Matthias Claudius i
5. vers på denne måde:
Gud Fader i det høje,
lær mig at skelne nøje
det sande fra dets skin;
og mens jeg er i live,
lad lig et barn mig blive,
skænk mig et fromt, enfoldigt sind!
Glædelig advent!
JKA

Kirkehøjskole
Foredragsholder Jacob Birkler, Lektor,
ph.d., Formand for Det Etiske Råd
16. januar 2013 kl.19.00
i Teglgården, Teglgårdsvej 1,
5400 Bogense

Aktiv dødshjælp eller
aktiv hjælp til døende –
hvordan hjælper vi
bedst?
Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er et
af de mest komplekse etiske spørgsmål, der ofte fremkalder en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Foredraget sigter mod at
præsentere et bedre grundlag for en
frugtbar debat om aktiv dødshjælp.
Endvidere præsenteres en række
aktuelle etiske spørgsmål fra arbejdet i
Det Etiske Råd med særlig fokus på de
mange etiske dilemmaer der opstår
ved livets begyndelse og afslutning.

Litteraturaften

Nyt menighedsråd

Tirsdag d. 5. feb. 2013 kl.19.30,
Særslev præstegård

Den 13. november 2012 var der menighedsrådsvalg. Et nyt råd blev konstitueret. I den forbindelse skal der
lyde en stor tak for indsatsen til de
afgående menighedsrådsmedlemmer,
der på sin hver måde har bidraget til
kirkelivet i de tre sogne.
På vegne af menigheden
Jesper K. Andersen

Vi har sat en af klassikerne på programmet til denne aften: ” De dødes
rige” af Henrik Pontoppidan. Bøgerne
udkom 1912-1916. Efter et kort
oplæg drøfter vi bogens handling og
temaer.
Vel mødt.

Vintermøde
d. 6. jan kl. 14.00 i Særslev.
Traditionen tro starter vi med gudstjeneste i Særslev kirke kl.14.00.

Ændring af graverstillingerne ved de tre kirker
Pr. 1. oktober stoppede Henning
Smith som graver. Han har været
ansat ved Særslev kirke i 25 år. Henning har i alle årene passet kirkegården meget samvittighedsfuldt, med
alt hvad dermed følger.
Bjarne Rasmussen har valgt at gå på
efterløn pr. 1. november.
Der skal lyde en stor tak til Henning
og Bjarne for deres store indsats i vedligeholdelsen af kirker og kirkegårde.
Vi har ansat en ny gravermedhjælper - Diana Dencker. Vi byder Diana
velkommen.
Det er nu Finn Toftegaard, der er
daglig leder og sammen med de to
gravermedhjælpere, Diana og Jan, tager sig af alle tre kirker.
Menighedsrådet

De 9 læsninger i
Særslev kirke
Julekoncert i Særslev kirke søndag
den 2. december kl.15.00.
Traditionen tro vil musikholdene fra
Nordfyns gymnasium komme og
synge med til koncerten, der er arrangeret i samarbejde med konfirmanderne og Særslev FDF. Bibellæsningen
står årets konfirmander for - sammen
med FDF’erne. Denne søndag er
Særslev kirke således pyntet op. Alle
er velkomne.

Foredragsholder er sognepræst Torben Hangaard, Vollsmose. Han vil
holde foredraget: ’Den kristne imam –
kirke og integration’. Vollsmose kirke
har i et samarbejde med imamen i
området etableret et arbejdsgrundlag
for fælles udvikling af sognet. Dette
indeholder undervisning, fritid, uddannelse og gudstjenester i fællesskab
og er eksporteret til flere lande. Der
serveres kaffe og kage til foredraget.

Fastelavnsfest i Særslev
søndag 10. februar kl.14.00 er der
familie-gudstjeneste i Særslev kirke.
Derefter tøndeslagning på Asylet i
Særslev.
Fri entré.

Kirkehøjskole:
Onsdag den 6. marts 2013 kl.19.00
Sognehuset i Skovby, Middelfartsvej
28, Skovby

Fra muslim i Iran til kristen
præst i Odense

Massoud Fouroozandeh

Migrantpræsten i Odense, Massoud
Fouroozandeh, vil dele sin dramatiske
historie med os denne aften.

Massoud blev født i Iran i 1970 og
er tidligere muslim. I Iran voksede han
op under Shahens tid og var 9 år

gammel, da Khomeini kom til magten. I 1986, da krigen rasede mellem
Iran og Irak, blev han indkaldt til aktiv
krigstjeneste, hvilket fik ham til at
flygte fra Iran. Hans rejse endte i
Danmark. Efter nogle år blev Massoud
omvendt til kristendommen, han
valgte at læse teologi, og er således i
dag ordineret til at være migrantpræst i Odense.
Kom og hør hele hans fantastiske
historie.

Minikonfirmander
I starten af april 2013 vil der være et
forløb for mini-konfirmander frem til
sommerferien. Forløbet vil traditionen
tro blive afsluttet med et familieløb i
juni. Nærmere oplysninger vil blive
annonceret gennem Særslev skole og
på vores hjemmeside:
www.de3sogne.dk

Mini-konfirmander
samlet i kirken.

Ændring af tidspunkt for gudstjeneste den 2. december
I det tidligere nummer af kirkebladet var der annonceret gudstjeneste kl. 09.00 den 2. december i
Særslev kirke. Den gudstjeneste er
aflyst og er erstattet af julekoncerten kl. 15.00 om eftermiddagen.

Konfirmation 2013
Konfirmation i 2013 finder sted den
7. april i Ejlby/Melby kirker og den
14. april for Særslev kirke.
Gudstjenesten er kl. 10.30.

Billede fra familieløbet.

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
Fredensbo gudstjeneste.
Onsdag d. 5. dec. kl.14.30
i Særslev Kirke med altergang
Mandag d. 24. dec. kl. 10.30
Onsdag d. 9. jan. kl.14.00
Onsdag d. 20. feb. kl. 14.00

Siden sidst
Døbte:

Viede:

Begravede/bisatte:

Særslev:

Særslev:

Særslev:

Lis Hougaard Holme-Bak
og Michael Hougaard
Holme-Bak

Ellen Margrethe Andersen
Poul Egon Pedersen
Frede Knudsen

Simon Valdemar Hermansen
Karla Marie Elkjær Petersen
Jeppe Rosenkilde Pedersen

Melby:

Melby:

Kjeld Ebdrup Nielsen

Jeppe Brøchner Poulsen

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.

1.s.i.advent.
2.s.i advent.
3.s.i advent
4.s.i. advent
juleaften
juledag
2. juledag
julesøndag
Nytårsdag
H.3 K.
1.s.e. H.3 K.
s.s.e H.3 K.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1.s.i fasten
2.s. i fasten
3.s.i fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag

15.00 #
09.00*
09.00
10.30
14.30
09.30
09.00*
16.00
14.00*
09.00
19.00*
10.30
09.00*
14.00*
10.30*
10.30
10.30
09.00*
19.00*

10.30
16.30
10.30
09.00
-

SÆRSLEV EJLBY

* Ole Hansen
* Ole Hansen

*Ole Hansen
*Familiegudstjeneste
*Ole Hansen

*Ole Hansen

*Vintermøde

*Mette Lise Bjerregaard

Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp
Kollekt til Folkekirkens Nødhjælp

#Julekoncert i Særslev.
*Ole Hansen

BEMÆRKNINGER

december 2012 – marts 2013

10.30
15.30
10.30
10.30
09.00
-

MELBY

KIRKEKALENDER
DATO
02. dec.
09. dec.
16. dec.
23. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
30. dec.
01. jan.
06. jan.
13. jan.
20. jan.
27. jan.
03. feb.
10. feb.
17. feb.
24. feb.
03. marts
10. marts
17. marts
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Adresser

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Graver Finn Toftegaard
Kirkegårdskontor, tlf.: 64 84 16 75
Træffes tir. til fre. Kl. 09–10
Privat: Tlf. 40 13 14 51

Særslev:

Kirkesanger Margrethe I. Sørensen
tlf. 29 29 66 19

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Graver Finn Toftegaard
Kirkegårdskontor, tlf.: 64 84 16 75
Træffes tir. til fre. Kl. 09–10
Privat: Tlf. 40 13 14 51

Ejlby:

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

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Graver Finn Toftegaard
Kirkegårdskontor, tlf.: 64 84 16 75
Træffes tir. til fre. Kl. 09–10
Privat: Tlf. 40 13 14 51

Melby:

Sognepræst Jesper Kjær Andersen, Kirkevej 4, Særslev. Tlf.: 64841137, E–mail: jeka@km.dk Træffes efter aftale – dog ikke mandag.
Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, tlf.:64 84 16 84
Kirkernes hjemmeside: www.de3sogne.dk

Kirkesanger Margrethe I. Sørensen
tlf. 29 29 66 19

