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Snart har vi dem i haverne og i grøf-
tekanterne: De gule påskeliljer. Glade
lyser de op med deres gule trompeter.
Førhen var påskeliljen bare en lille for-
pjusket blomst. Da Grundtvig skrev
salmen ”Påskeblomst, hvad vil du
her” i 1817, blev den lille gule blomst
nærmest betragtet som ukrudt – lige-
som mælkebøtten. At påskeliljen ikke
var regnet for noget særligt, fornem-
mer man i salmens første linjer:

Påskeblomst, hvad vil du her?
Bondeblomst fra landsbyhave
uden duft og pragt og skær…

Nu er påskeliljerne blevet symbol på
forår, glæde og påske. Påskeliljer fin-
des i mange forskellige størrelser og
farvenuancer mellem hvid, gul og
orange. Grundtvigs salme: ”Påske-
blomst, hvad vil du her” er en af de
mest sungne salmer til påske og
også ofte ved begravelse. 

Måske fanger salmen os, fordi den
tør stille de tvivlende spørgsmål?
Tvivlen er naturlig nok, fordi påskens
budskab om opstandelse overgår,
hvad vi erfarer og kan tænke os til: 

Påskeblomst, men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?
Kan de døde graven bryde?

Ligesom påskeliljen langsomt vokser
op af løget i jorden, sådan vokser
troen også langsomt frem. Det sker
i salmen og det sker i vore hjerter,
når Gud rører hjertet med påskens
budskab. Det kan vi ikke sige os selv

Påskeblomsten
– men vi kan høre det i Bibelens ord
og synge det i salmerne:

Ja, jeg ved du siger sandt, 
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påskemorgenrøde: 
Hvad er segl og sværd og skjold
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun når han vil ånde,
han som svor os bod for vånde.

(”Påskeblomst, hvad vil du her”, er nr. 236 i
Salmebogen)

Glædelig fastetid og påske! 
Gunvor Sandvad 



ÅBNE KIRKER – hele året
Efter at vi de seneste år har været
med i Kirkefondets folder ”VEJKIRKER
og andre åbne kirker”, har vi oplevet
markant flere besøg ved vore 3 kir-
ker. Specielt mange cyklister benyt-
ter lejligheden til at foretage et lille
”pitstop” og i den forbindelse gå en
tur på kirkegården og kigge inden
for i kirken. Det kræver selvfølgelig
at kirken er åben.

Alt for ofte oplever man at komme
til en aflåst kirke – specielt i weeken-
derne. Dette er nu imødegået ved
sognets 3 kirker. For et par år siden
blev der etableret elektroniske dør-
låse i Ejlby og Melby. Nu er Særslev
også kommet ”med på bølgen”.

Dette er sket i forbindelse med ud-
skiftningen af den gamle hoveddør.

Det betyder, at alle kirker er åbne
hver dag fra kl. 07-19 i perioden
01.04. – 30.09. og fra kl. 08-16 i pe-
rioden 01.10. – 31.03. Åbningsti-
derne er sammenfaldne med de
tidspunkter, hvor solen ringes op og
ned.

I våbenhusene møder der også de
besøgende en gæstebog – bibel og
kirkeblad. Dette indbyder til en stille
stund i kirkens rum og et lille skriv i
gæstebogen. Vi har allerede modta-
get adskillige positive tilkendegi-
velser omkring at kirkerne nu er åbne
– hele året.

Finn

”… og finder døren åben”
Vi kommer til din kirke, Gud,
og finder døren åben.
Det navn blir aldrig slettet ud,
vi fik hos dig i dåben.

(Salmebogen nr. 478, vers 1)

Sådan begynder en af de nyere kon-
firmationssalmer, som vi snart skal
synge på konfirmandernes store dag. 

En åben dør inviterer: Kom gerne
indenfor. Du er velkommen. Du er
ventet. Sådan er det hos Gud. Der er
døren åben. Hos Gud er vi ventede
og altid velkomne. Som børn af
huset, der ikke behøver at banke på,
men bare kan gå lige ind. 

Derfor er det glædeligt, at vore tre
kirkers døre nu står åbne hver eneste
dag. Så vi kan gå ind i Guds hus, når
vi lige har lyst eller brug for det.
Måske for at falde til ro i stilheden.
Stilheden i kirken er en helle – et fri-
rum – midt i en hverdag, som kan
opleves fuld af mange indtryk og
krav. I kirken skal man ikke yde
noget. Her kan man bare være. Læse
lidt i en salmebog eller i en bibel.
Hviske en bøn – eller bare lade tan-
kerne gå, hvorhen de vil.

I kirkerne er der også meget smukt
for øjet. F.eks. de gamle døbefonte,
som måske er ældre end kirkebyg-
ningerne. Som et tegn på Guds tro-

fasthed. Her har Gud taget imod
generationerne før os. Sådan som
Gud også tager imod os og ikke slet-
ter vore navne af sin erindring og sit
hjerte. Døren er åben – søndage og
hverdage – året rundt! Vi er ventede
og altid velkomne.  

Gunvor Sandvad



Onsdag d. 25. marts kl.
19.30: Biskop Tine Lind-
hardt: ”Hvad skal vi med
Bibelen i dag?”
Gennem foredrag og fortælling giver
Tine Lindhardt et bud på, hvordan vi
kan spejle os i de bibelske personer.
Hvordan deres søgen og spørgsmål,
glæder og sorger, kampe og livtag
med tilværelsen i virkeligheden også
er vores. Selvom Bibelen og dens for-
tællinger er blevet til for mere end
2000 år siden, er den mere aktuel,
end man måske lige skulle tro.

Foredraget er arrangeret af Kirkehøj-
skolen på Nordfyn og foregår i Tegl-
gården, Teglgårdsvej 1, Bogense.
Der er gratis adgang.

Langfredagskoncert 
i Særslev Kirke
Fredag d. 3. april kl. 14.00
Det er en mangeårig tradition –
siden 1988 – at fire strygere fremfø-

rer Joseph Haydns ”De 7 korsord” i
Særslev Kirke. Det er intens musik.
Ind imellem læses de stykker fra Jesu
lidelseshistorie, som musikken refe-
rerer til. Langfredagens koncert spil-
les af Søren Friis på cello, Jens Balslev
på bratsch, Carl Sjöberg og Bjarne E.
Hansen på violiner. 

Fælles påskegudstjeneste 
i Melby Kirke
2. påskedag, d. 6. april, 
kl. 10.00
Traditionen tro er der fælles gudstje-
neste 2. påskedag for de 13 nordfyn-
ske sogne, som også arrangerer
kirkehøjskole sammen. I år holdes
gudstjenesten i vores pastorat – i
Melby Kirke kl. 10.00. Alle seks præs-
ter medvirker. Vi glæder os til en fest-
lig gudstjeneste sammen med vore
nabosogne. 

Udflugt til Ribe
Lørdag d. 25. april kl. 9.00
Vi besøger den historiske bygning
Tårnborg, som var bolig for salme-
digter og biskop Hans Adolf Brorson
(1694-1764). Den gamle bygnings
spændende historie fortælles af de
nuværende beboere Bente og Tor-

ben Bramming. Vi spiser vores med-
bragte mad i Tårnborg, og får deref-
ter en lille byrundtur med rund -
visning i Ribe Domkirke. Kaffe med
brød på ”Weis’ Stue”. Udflugten er
fælles for de 6 pastorater i Kirkehøj-
skolen på Nordfyn. Bussen kører kl.
9.00 fra Bogense Rådhus. Vi er til-
bage omkring kl. 18. Pris for delta-
gelse: 100 kr. Tilmelding senest 17.
april til Gunvor Sandvad.

Syng sommeren ind!  
Sangaften i Ejlby Kirke
Torsdag d. 21. maj kl. 19.30
Vi skal synge fra højskolesangbogen
– de dejlige sange, som er en hyldest
til den danske sommer, når den er
bedst - med fuglesang, grønne bø-
getræer og lange, lyse nætter. Der er
også kaffe/te og lidt til den søde
tand. Nogle af sangene er valgt af
Gunvor Sandvad og Georg Klinting.
Der bliver også lejlighed til selv at
vælge de sange, man bedst kan lide
og synge dem sammen. Velkommen
til en hyggelig aften med fællessang
i Ejlby Kirke.



Familiegudstjeneste d. 31.
maj i Særslev Kirke
Søndag d. 31. maj kl. 14.00 er der
familiegudstjeneste i Særslev. Store
og små fra alle tre sogne er vel-
komne til en eftermiddagsgudstje-
neste, som er i børnehøjde. Mini -
konfirmanderne medvirker i gudstje-
nesten. Der er kirkekaffe efter guds-
tjenesten – og også sodavand!

Konfirmation
Søndag d. 19. april kl. 10.30 er der
konfirmation i Særslev Kirke. Årets
konfirmander er:

Babysalmesang
Torsdag 5. marts kl. 13-14 og de føl-
gende torsdage i marts og april er
der igen babysalmesang i Særslev
Kirke. Babysalmesang er for babyer
op til ca. 10 måneder sammen med
deres voksne. Vi synger børnesange
og -salmer med fagter og dans, leger
med tørklæder og blæser sæbebob-
ler – og hygger med kaffe/te bagef-
ter. Man er også velkommen, selvom
man ikke bor i pastoratet eller kun
kan være med nogle af gangene.
Det er kirkesanger Marie Rasmussen,
der står for babysalmesangen sam-
men med Georg Klinting og Gunvor
Sandvad.

Telegrammer, gaver mv. til konfir-
manderne kan afleveres i præstegår-
dens konfirmandstue.

I 2016 er der konfirmation søndag d.
3. april i Ejlby Kirke og Melby Kirke
og søndag d. 10. april i Særslev
Kirke.

Pilgrimsvandring 
2. pinsedag d. 25. maj
Traditionen tro er der også i år mu-
lighed for at gå med på pilgrimsvan-
dring til Odense Domkirke, 2.
pinsedag. Vi mødes i Veflinge Kirke
kl. 8.00. Derefter vandrer vi de ca.
25. km til Odense sammen. Under-

vejs kommer vi til Langesø Skovkapel
og Paarup kirke. Målet er Odense
Domkirke, hvor der er festlig pinse-
pilgrimsgudstjeneste kl. 16.30. Der
er fælles bustransport tilbage til Ve-
flinge præstegård, hvor der også vil
være varm mad. 

Emil Elnegård Bjørnskov
Kasper Rømer Bæk
Cinna Guld
Kamilla Stylsvig Hansen
Victor Sejer Milland Hansen
Steffanie Dam Weber Henner
Helena Synne Jensen
Jacob Haugsted Marnil
Thobias Frøstrup Mortensen
Marc Zebitz Nielsen
Nan Zebitz Nielsen
Emil Reinberg Olesen
Rasmus Reinberg Olesen
Julie Uhre Pedersen
Malthe Lindhardt Rasmussen



Praktiske oplysninger
Besøg – samtale
Man er altid velkommen til at
kontakte præsten, når der er
noget, man gerne vil snakke
om. Det, vi taler om, kommer
ikke videre.  Vi kan tale sam-
men i præstegården, i en af
kirkerne eller hjemme hos
dig. Jeg kommer gerne på
besøg.

Hjemmealtergang
Har man svært ved at komme
til gudstjeneste, kommer jeg
gerne og holder nadver i
hjemmet.

Fødsel, faderskab og
navn
Ved fødsel på hospital sørger
jordemoderen for registre-
ringen. Ved hjemmefødsel
skal forældrene kontakte
præsten senest 14 hverdage
efter fødslen. Hvis forældrene
er gift, bliver faderskabet

auto matisk registreret. Hvis
forældrene ikke er gift og øn-
sker fælles forældremyndig-
hed, skal de indsende en
”Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring” senest 14 dage efter
barnets fødsel. Det gøres via
Borger.dk. Et barn skal have
navn senest 6 måneder efter
fødslen. Det sker enten ved
dåb eller ved navngivelse.

Dåb
Dåb aftales med præsten.
Mange bliver døbt som små,
men man kan blive døbt i alle
aldre.

Vielse
Dato for vielsen aftales med
præsten. Parret skal have en
prøvelsesattest fra kommu-
nen forud for vielsen. Er man
borgerligt gift, kan man få en
kirkelig velsignelse af sit æg-
teskab.

Dødsfald og begra-
velse/bisættelse
Dødsfald skal meddeles hur-
tigst muligt til præsten i bo-
pælssognet – direkte eller via
en bedemand. Begravelse
eller bisættelse fra kirken afta-
les med præsten. Gravsted af-
tales med graveren.

Navneændring og bestil-
ling af attester
Kan ansøges via Borger.dk
eller ved henvendelse til
præsten.

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle guds-
tjenester og arrangementer,
der tilrettelægges af menig-
hedsrådet. Bilen skal blot be-
stilles dagen før på:
Tlf. 64 84 14 85 eller 
Tlf. 64 85 12 12. 
Benyttelse af kirkebilen beta-
les af menighedsrådet.

Døbte:

Særslev: 
Vilas Holmegaard Nielsen 
Erik Wacher Hovendal 
Oscar Jørgensen

Siden sidst
Viede/kirkeligt
velsignede

Ingen

Begravede/bisatte:

Særslev: 
Aase Kirstine Rosendahl 
Ray Georg Neubert 
Frühmann
Signe Skouenborg Larsen

Børnekonfirmander 
for 4. klasse
Igen i år er der tilbud om, at børn i
4. klasse kan blive børnekonfirman-
der, eller minikonfirmander, som det
hidtil er blevet kaldt. Det foregår i
Særslev Kirke og konfirmandstue
torsdage kl. 14.15-15.45 efter påske
og indtil sommerferien. Første gang
er torsdag d. 9. april. Børnekonfir-
manderne skal på opdagelse i kirken,
høre bibelfortællinger, lege m.m.
sammen med Gunvor Sandvad og
Mie Petersen, medlem af menig-
hedsrådet. Traditionen tro afslutter vi
med familieløb i præstegårdshaven.
Forældre til børn i 4. klasse på Sær-
slev Skole får brev med nærmere be-
sked. Andre interesserede bedes
hen  vende sig til Gunvor Sandvad.

Menighedsrådsmøder:
Der afholdes menighedsrådsmøde:
10. marts, 9. april, 5. maj. Møderne
begynder kl. 19.00 og er offentlige.

Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp
Indsamlingen i julen indbragte
719,50 kr. Tak for gaven til Folkekir-
kens Nødhjælp. I fastetiden før påske
samles der også ind til Folkekirkens
Nødhjælp.
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Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad. Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

Adresser

Søndag 1. marts 2. s. i fasten 10.30 (K)
Søndag 8. marts 3. s. i fasten 09.00 10.30 (K)
Søndag 15. marts Midfaste 19.00 v. Ole Hansen
Søndag 22. marts Mariæ Bebudelse 09.00 10.30 (K)
Søndag 29. marts Palmesøndag 10.30 (K)
Torsdag 2. april Skærtorsdag 19.00 10.30
Fredag 3. april Langfredag 14.00 10.30 Koncert i Særslev Kirke
Søndag 5. april Påskedag 10.30
Mandag 6. april 2. Påskedag 10.00 (K) Fælles gudstjeneste - se omtale 
Søndag 12. april 1. s. e. påske 10.30 (K) v. Ole Hansen
Søndag 19. april 2. s. e. påske 10.30 Konfirmation
Søndag 26. april 3. s. e. påske 09.00 10.30 (K)
Fredag 1. maj Bededag 10.30
Søndag 3. maj 4. s. e. påske 10.30 (K)
Søndag 10. maj 5. s. e. påske 19.00 (K) v. Ole Hansen
Torsdag 14. maj Kr. Himmelfart 10.30
Søndag 17. maj 6. s. e. påske 09.00 10.30 (K)
Søndag 24. maj Pinsedag 10.30
Mandag 25. maj 2. pinsedag 10.30
Søndag 31. maj Trinitatis søndag 14.00 (K) Familiegudstjeneste – se omtale
Søndag 7. juni 1. s. e. trinitatis 09.00 (K) v. Ole Hansen
(K) = Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten 

Særslev – Ejlby – Melby Kirker
Sognepræst Gunvor Sandvad, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 11 37,
E-mail: GSA@km.dk (mandag fridag)
Kirkegårdskontor, Kirkevej 2, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 16 75, 
Åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 9-10
Ledende graver Finn Toftegaard, tlf. 64 84 16 75 – 40 13 14 51, 
E-mail: finn.toftegaard53@gmail.com
Organist Georg Klinting, tlf. 64 82 10 10
Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, 5471 Søndersø, 
tlf. 64 84 16 84, E-mail: hmk@mail.dk
Hjemmeside: www.de3sogne.dk

Gudstjenester på Fredensbo:

Onsdag 4. marts kl. 14.00

Onsdag 8. april kl. 14.00

Onsdag 13. maj kl. 14.00


