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Den 13. november 2012 var der
menighedsrådsvalg over hele landet. I
Særslev-Ejlby-Melby menighedsråd
gik seks medlemmer ud  - og der kom
seks nye medlemmer til.  I denne arti-
kel vil de enkelte menighedsrådsmed-
lemmer præsentere sig selv, samt sige

noget om deres visioner for menig-
hedsråds-arbejdet.

Lone Mandrup Stidsen (Ejlby sogn):
Jeg arbejder til hverdag som lysdesig-
ner, hvor jeg designer lamper, belys-
ningsanlæg og kunstneriske lysobjek-

Det nye menighedsråd ter i mit firma lostdesign. Jeg har lige
afsluttet en ph.d. i lysdesign på
Aalborg Universitet, hvor jeg sidelø-
bende med mit firma forventer at for-
ske videre i lysets sanselige kvaliteter.
Mit ønske om at tage del i menig-
hedsrådets arbejde er funderet
i mange års interesse for kirken og kir-
keligt arbejde. For mig er kirkes socia-
le tilbud en væsentlig del af kirkelivet,
og jeg ønsker at tage del i debatten
om kirkens rolle i lokalsamfundet.
Derfor bliver en del af mit arbejde i
menighedsrådet at tage del i Bogense
provstis og Kirkefondets projekt ‘Lokal
Kirkefornyelse’. Projektet løber over
de kommende 3 år, hvor målet er at
udvikle og tilpasse kirkens tilbud til de
lokale behov og interesser. Ønsket er
at finde ud af hvordan samfund og
kirke kan have større glæde af hinan-
den. Derfor vil jeg gerne sammen
med lokalsamfundet diskutere kirkens
rolle i Særslev-Ejlby-Melby pastorat
sammen med arbejdsgruppen ‘Lokal
Kirkefornyelse’. Pro jek tet er delt op i
faser, hvor den første fase er, at grave
guldet frem i kirkens nuværende til-
bud og lytte til lokalsamfundets
ønsker om fornyelse af kirken. Derfor
opfordrer ‘Lokal Kirkefornyelse’ også
til, at alle interesserede bidrager med
holdninger til hvordan kirkens rolle
ses og ønskes. Hvilke udfordringer har
kirken i dag og hvilke idéer har I til, atDet nye menighedsråd



det kan blive løst? Jeg vil derfor gerne
i min periode som menighedsråds-
medlem være med til at debattere:
Ønsker til hvordan kirken kan forny
sig og hvilke tilbud er relevant i anno
2013? Skal kirken overhoved tilpasses
vores behov eller skal den beholde sin
nuværende form?

Karen Jeppesen (Ejlby sogn): Jeg er
41 år og bosat i Ejlby. Jeg er ansat som
graver i Blommenslyst. Det er også
gennem mit arbejde jeg – gennem
årene – har fået et lille indblik i menig-
hedsrådsarbejde.

Det var derfor oplagt for mig at indgå
i Særslev-Ejlby-Melby menigheds-
råd –dels for at få stillet min nysger-
righed for, hvordan det foregår bag
kulissen. Min interesse ligger i høj
grad i, at finde alternative måder vi,
som sognebørn, kan bruge vores kirke
og kirkegård.

Søren Larsen (Melby sogn):
Jeg er kommet i menighedsrådet af
flere grunde. Jeg blev opfordret til at
stille op af Bodil Rasmussen (kirke-
sanger) da der skulle findes et nyt
medlem på vegne af  Melby Kirke. Jeg
er nyligt stoppet som udlejer af Melby
Forsamlingshus, og syntes der skulle
ske noget nyt, så derfor slog jeg til.
Jeg har længe haft lyst til, at der skul-
le være et større samarbejde i lokal-
samfundet. Jeg syntes, at Melby Kirke
sagtens kunne danne rammen om
nogle arrangementer, der ikke lige har
været afholdt i kirken før. Det er ikke
nogen hemmelighed, at der kommer
færre og færre kirkegængere i kirke,
det må vi kunne gøre bedre. 

Hanne Kjemtrup (menighedsrådsfor-
mand, Melby): Jeg er nu begyndt på

min anden periode som medlem af
menighedsrådet, valgt i Melby. Jeg vil
arbejde for at skabe gode arbejdsvil-
kår, for kirkernes personale, og bidra-
ge til at økonomien udnyttes bedst
muligt. ”Open by night” i Særslev
Kirke er én af mange gode arrange-
menter, jeg ønsker at vi viderefører.

Bodil Philipsen Lind (Særslev sogn):
Jeg er gået ind i menighedsrådet for
at arbejde med kirken indefra. Og
hvad kirken generelt står for i lokal-
samfundet.

Lenette Søgaard (Ejlby sogn):
Jeg bor i Ejlby og jeg er gået ind i
menighedsrådet dels for, at få indblik
i kirken som organisation, men også
grundet et ønske om, at kirken blev
set som et mere åbent tilbud med
nye muligheder/form og derigennem
udvikles til, at bidrage til lokalsamfun-
det på nye måder.

Connie Bang (Særslev sogn):
Jeg er kommet ind i menighedsrådet
i november 2012. Jeg synes, at pro-
jektet ”Lokal kirkefornyelse” er et
spændende projektet. Det er et 3-
årigt projekt i Bogense provsti, hvor
der netop er sat fokus på at udvikle
og tilpasse kirkens tilbud til de lokale
behov og interesser. Dette projekt
kan være med til at finde flere ”nøg-
ler” til at åbne ”flere døre”.

Kirken har givet mig så meget i mit
liv. Mødet med nogle dejlige men-
nesker, der arbejder for det samme. Vi
forbinder ofte kirken og præsten som
udelukkende noget højtideligt. Men
kirken er meget mere. Den fortjener
ikke at blive sat i bås, den er  meget
mere end gudstjenester, dåb, konfir-
mationer, bryllupper og begravelser.

Det meget andet, er jeg så heldig at
være en del af. Det er ligesom et
maleri af Picasso. Jo dybere du kigger
på det, desto flere facetter oplever du.
Sådan er det med de fleste ting i livet
– og altså også kirken.

Religion har været en tro følgesvend i
mit liv, fra barnsben eksempelvis:
Søndagsskole, FDF-leder – mit arbejde
på sygehuset med døende og ikke
mindst i glæde og sorg. Kirken er en
vigtig del af vores kultur. For mig
hænger religion og kultur sammen.
Derfor sagde jeg ja til at være en del
af menighedsrådet.

Hans Erik Nielsen (Særslev sogn): Jeg
blev spurgt af den tidligere præst
Karen Blauenfeldt Dam om jeg ville
være med i menighedsrådet. Jeg er
glad for at være med i arbejdet i
menighedsrådet. Jeg vil gerne være
med til at lave noget for de unge. Det
er tredje periode jeg er med. Jeg kan
godt lide de brede debatter vi har på
møderne. Jeg er særlig interesseret i
arbejdsmiljø og vedligeholdelse af kir-
kens bygninger. Jeg mener, at kirken
skal være der for folk.

Erik Pedersen (Særslev sogn): Mit
navn er Erik Pedersen. Jeg har tidlige-
re haft mit virke ved Særslev Skole.

I menighedsrådet vil jeg arbejde for,
at kirken fortsat er det naturlige sam-
lingspunkt i sognet, men samtidig
også søge efter muligheder for, at kir-
ken får en grønnere profil.

Tine Høgstedt (Særslev sogn): Jeg er
opvokset med en traditionel kristen
opdragelse. Min glæde ved kirken
blev lagt i barneårene og jeg har
været med i menighedsrådet også i



Den 7. oktober 2007 holdt jeg min
første gudstjeneste som præst i Sær-
slev-Ejlby-Melby pastorat. Det var en
stor dag for mig. Efter gudstjenesten i
Særslev kirke var der kaffebord i Sær-
slev forsamlingshus. Jeg kan huske, at
der kom flere folk end menighedsrådet
havde regnet med. Der måtte hentes
flere borde og stole ind. Til sidst var
den store sal godt fyldt op. Der blev
holdt taler og budt velkommen. Jeg
sad dér ved bordet som en ung, grøn
teolog. Så meget opmærksomhed
havde jeg aldrig oplevet før. Endelig
skulle jeg i gang med arbejdet som
præst efter mange års studier. 

Jeg var spændt på, hvordan det hele
skulle gå. Som nyuddannet teolog har
man ingen erfaring som præst. På pa -
storalseminaret havde vi godt nok
været i praktik i 3-4 uger hos en præst
– men det var også den eneste erfa-
ring. Man må lære sig det hele fra bun-
den, når man begynder sit virke som
præst: At lave et undervisningsforløb
for konfirmander og mini-konfirman-
der, at have samtaler med mennesker
i forskellige situationer af livet, at skrive
prædikener og forskellige lejlighedsta-
ler osv. 

Pejlemærker i mit teologiske arbejde
og i min forkyndelse.
I mine prædikener og lejlighedstaler har
jeg særligt været interesseret i spørgs-
målet om, hvordan den kristne forkyn-
delse kan være med til at styrke og
afstive det personlige livsmod og den
personlige moral – hos den enkelte. Jeg
har været optaget af at finde, og få for-
talt, nogle af de utrolige mange gode
historier fra vores kristne kulturarv, der
har været moralske pejlemærker at ori-

perioden 2008-2012. Jeg er meget
optaget af, hvordan vi i dag, 2013,
kan skabe fællesskaber omkring og i
kirken. Det jeg konkret har i tankerne
er babysalmesang, korsang og en
sorggruppe.

Vi har et godt team omkring kirken.
Og jeg vil arbejde for, at kirkens med-
arbejdere har så gode arbejdsforhold
som muligt. Fællesnævneren for mit
arbejde kunne være ’fællesskabet’.

Svend Kæhlershøj (Melby sogn):
Jeg vil gerne arbejde på at brede kir-
ken mere ud i sognet, give kirken en
mere naturlig platform i sognets dag-
ligdag. Jeg synes det ville være fint,
hvis vi kunne komme i gang med at
bruge kirken i en bredere sammen-
hæng, blot aktiviteterne har relation
til kristendommen. Samtidig ser jeg
Den Danske Folkekirke som en kultur-
bærende institution, som jeg gerne vil
være med til at modernisere men
også værne om.

entere sig efter – for mennesker i gen-
erationer før os. At få fortalt nogle af de
bedste bibelske hi storier, som man også
kan leve sit liv på i dag. Jeg tror på, at
Gud forventer sig noget af os, hver
især, her i menneskelivet. I Guds optik,
er der ingen overflødige eksistensser til.
Der er brug for os alle. For i dåben er vi
alle kaldet til den opgave at tage vare
på os selv og vore nærmeste. I luthersk
forstand: At være jorden tro! Eller ud-
trykt med den gamle danske teolog
Kristoffer Olesen-Larsens ord: Gud er, at
der er ansvar til! De ord betyder meget
for mig.

Tak for tillid og gæstfrihed.
Man bliver præst i mødet med andre
mennesker. Man bliver præst ved at
lytte til, hvad folk siger. Eksempelvis
efter en kirkelig handling. Hvad lagde
folk mærke til i kirken? Der er rigtig
mange mennesker i årenes løb, der har
givet mig respons i form af kommenta-
rer, skulderklap, smil, ros og ris. Det har
alt sammen været med til at danne mig,

Farvel og tak for seks gode år

Konfirmation i 2014
Datoer:
For Ejlby/Melby sogne den 27. april
2014. For Særslev sogn den 4. maj
2014.

Konfirmander med bopæl i Særslev-
Ejlby-Melby sogne skal gå til konfir-
mationsforberedelse i Særslev præste-
gård.

Konfirmationsforberedelsen foregår
i Særslev Præstegårds konfirmandstue
tirsdage kl. 08.10-09.40.

Konfirmationsforberedelsen begyn-
der, når den nye præst ansættes efter
sommerferien.

For nærmere oplysninger: kontakt
sognepræst Ole Hansen, Veflinge
kirke, Tlf. 64801018.



som menneske og præst. Så på den
måde er det jer, der har lært mig være
at præst. Og det skal I have tak for!

Stjernestunder i årenes løb.
Der har været mange gode oplevelser,
stjernestunder, i mit arbejde som præst
i Særslev-Ejlby-Melby sogne, som jeg
vil tænke tilbage på – med taknem-
melighed og smil. Jeg vil gerne sige tak
til de mange mennesker rundt i sog-
nene, som i årenes løb, har inviteret
mig med til forskellige sammenkom-
ster og aktiviteter: Til fødselsdagsfes-
ter, til fodbold, til hockey i Særslev
gymnastiksal, på efterårs-jagter, til
middag juleaften, på golfbanen, i
svømmehalen, på FDF-ture, osv. Eller
inviteret mig til en øl, aftensmad - eller
kop kaffe ved middagsbordet.

Tilbage til min hjemegn.
Igennem nogen tid, har jeg ønsket, at
komme tættere på min hjemegn. Jeg

har fået stillingen som sognepræst i
Sjørring-Skjoldborg-Kallerup-Thorsted
pastorat. Det ligger lige syd for Thisted
i Thy. Mine forældre bor på Mors og
meget af min familie er fra Thy, så jeg
glæder mig til at komme tættere på
dem.

I uge 26 flytter min kæreste, Iben
Wiborg Steen, og jeg til Skjoldborg
præstegård. Derefter vil Særslev præ -
stegård stå ledig – indtil der findes en
ny præst.

Ny præst til embedet.
Fra juli og henover sommeren, skal
menighedsrådet i gang med vise inter-
esserede rundt, læse ansøgninger,
høre prøveprædikanter – for til sidst at
vælge jeres nye præst. Det er måske
noget af det vigtigste menigheds-
rådsarbejde overhovedet. Nok skal
budgetterne lægges fornuftigt, og
overholdes, der skal synes kirker og
præstegård, så alt kan være i forsvarlig

stand, og der skal brygges kaffe og ar-
rangeres møder. Men at sikre menig-
heden en ordentlig forkyndelse og
gode vilkår for liv og vækst, dét er nu
det mest meningsfyldte arbejde et me-
nighedsråd kan påtage sig. Held og
lykke i arbejdet med at finde en ny
præst.

Til slut skal der skal lyde en særlig
tak, til de mennesker rundt i sognene,
der meget trofast kom til søndags-
gudstjenesterne – uden jer, ville vi ikke
kunne have kirke, i den form, vi har i
dag. Jeg vil også sige tak for et godt
og velfungerende samarbejde med kir-
kernes personale, og med det nuvæ-
rende menighedsråd. Og ikke mindst,
skal der lyde en stor dybfølt tak, til det
oprindelige menighedsråd i 2007, der
viste mig den store tillid, at indstille
mig som præst her i sognene.

Bedste hilsner og alt godt fremover
Jesper Kjær Andersen

Bedst som vi skulle til at i gang med
forårsplantningen af 3500 stedmo -
derblomster, vendte vinteren og fros-
ten tilbage.

Vi måtte flytte en stor del af blom-
sterne inden døre for at beskytte dem
bedst muligt. Først efter næsten tre
uger var frosten igen væk og vi kunne
komme i gang med udplantningen.

Desværre var planterne blevet sat
noget tilbage i vækst. Efter plantnin -
gen var vi nødsaget til, at foretage en
efterplantning for at opnå den ønske-
de plantetæthed.

Desværre har vi heller ikke i år
kunne undgå, at rådyrene omkring

Melby Kirke har aflagt besøg på kirke-
gården.

Som det kan ses på billedet, har de
over en enkelt nat gjort et alvorligt
indhug i de små planter og i visse til-
fælde helt trukket dem op.

Vi vil nu undersøge alternative
muligheder for plantevalg til næste
forår – og plantning af små forårslyng
kunne være en mulighed. Er der
nogle af læserne, der har gode for-
slag, er I meget velkommen til at kon-
takte os.

Diana - Jan og Finn

Foråret på kirkegårdene



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. 

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: 
August Walther Andersen,
Sofie Lund Christensen,
Valdemar Spangenberg
Julia Carolin Ellehage.

Melby:
Annabell Tønneskov
Sørensen, 
Matti Lærche Knudsen.

Siden sidst

Viede/kirkeligt
velsignede

Særslev: 
Gry Madeleine Ellehage 
og Peter Ellehage, 
Jeanette Holmegaard Nielsen
og Kuno Holmegaard
Nielsen.

Begravede/bisatte:

Særslev: 
Maria Olsen, 
Esther Margrethe Skov, 
Anne Lise Krag Olsen,
Lisbeth Doris Hansen.

Ejlby:
Poul Erik Larsen.

Fredensbo
Fredensbo gudstjeneste.

Onsdag den 19. juni kl.14.00

Tirsdag den 20. august kl.14.00
ved præsten fra Veflinge, Ole
Hansen.

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 tele-
fon eller mail.

JKA

En ny præst 
– hvornår?
Som det fremgår af kirkekalenderen
regnes der først med en ny præst til
september eller måske oktober.

Søndagsgudstjenesterne er fordelt
mellem nabopræsterne, og har man i
løbet af sommeren behov for en
præst kan man ringe til sognepræsten
i Veflinge, Ole Hansen. Telefon svare -
ren i Særslev præstegård, på det sæd-
vanligenummer 64 84 11 37, henviser
også dertil. 

Ole Hansen er konstitueret her, og
indtil der kommer en ny præst, så er
det ham, der sørger for eventuelle
begravelser, eller sørger for at finde en
anden præst, i tilfælde af, at han selv
er forhindret.
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