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”Fader, tilgiv dem...!”
”Tilgiv, så skal I få tilgivelse!” ”Elsk
jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer!” Sådan havde Jesus talt en
sommerlys dag til mange mennesker
på bjergskråningen i sin bjergprædiken. Det lyder godt og rigtigt. Men
hvor er det svært at efterleve, når
man er blevet såret og gjort uret!
Men Jesus efterlevede sine egne ord.
Hos ham stemte ord og handlinger
over ens. Langfredag, da de romerske soldater havde slået tykke nagler
gennem hans hænder og fødder og
korsfæstet ham, bad Jesus: ”Fader,
tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de
gør!” Han bad Gud tilgive sine bødler, mens de slog med terninger om
hans tøj og red truende rundt med
blanke lanser, sådan som alterbilledet i Særslev Kirke viser det.
Jesu bøn giver håb om, at det er muligt at blive tilgivet af Gud. Selv for
det mest forfærdelige. Vi ser kun så
kort og ved ofte ikke, hvor hårdt vore
ord og handlinger rammer. Men
fordi Jesus bad sådan Langfredag, tør
vi håbe, at han også vil se på hver og
en af os med et barmhjertigt blik og

tage os med i sin bøn: ”Fader, tilgiv
dem, for de ved ikke, hvad de gør!”
To dødsdømte forbrydere blev korsfæstet sammen med Jesus. Da
døden nærmede sig, erkendte den
ene af dem sin skyld og fortrød,
hvad han havde gjort. Han så på
Jesus og bad: ”Jesus, husk mig, når
du kommer i dit rige!” Jesus svarede:

”Sandelig siger jeg dig: I dag skal du
være med mig i Paradis.” Sådan
lyder tilgivelsens ord ved livets
grænse.
Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: Vi går til Paradis!

Glædelig fastetid og påske!
Venlig hilsen
Gunvor Sandvad

Inspirationsdag omkring kastanjetræ
Sidste år omtalte vi her i kirkebladet,
at kastanjetræet på Særslev Kirkegårds NV-lige hjørne kun havde få
sæsoner tilbage, inden det ville gå
helt ud. Vi nævnte i den forbindelse,
at der kunne være forskellige muligheder for træets ”fremtid” – fældning eller omdannelse til en skulptur.
Menighedsrådet har haft et møde
med den lokale træskulptør i Vejruphuse – Allan Bo Jensen. På mødet orienterede Allan om de forskellige
muligheder med træet og gav
mange fine eksempler på de skulpturelle muligheder: Skal træet på sin
nuværende placering omdannes til
en skulptur, lyder vurderingen på en
max højde på ca. 3 m. Der er også
en mulighed for, at stammen skæres
lige over jorden og flyttes til et andet
sted på kirkegården.
Inden den endelige beslutning om
træets fremtid tages, vil Menighedsrådet gerne i dialog med lokalbefolkningen og invitere til en
INSPIRATIONSDAG, hvor alle har
mulighed for at komme med kommentarer/input. Inspirationsdagen
vil finde sted lørdag den 21. maj om
eftermiddagen og vil blive afholdt
hos Allan i Vejruphuse.
Allan vil fortælle lidt om sit spændende arbejde som træskulptør og
orientere om muligheder og begrænsninger omkring kastanjetræet.
Menighedsrådet vil være til stede på
dagen og lytte til de forhåbentlig

mange input, som der vil komme.
Endvidere vil de også sørge for, at
der er the og kaffe på kanderne.

blive annonceret i Ugeavisen Nordfyn i uge 20 og på vores hjemmeside: www.de3sogne.dk.

Nærmere info om arrangementet vil

Finn Toftegaard

Har du lyst til hjælpe?
Sommetider er der brug for flere frivillige hænder til de forskellige arrangementer ved vore tre kirker. Til f.eks. at bage, lave kaffe, dække borde, ordne
blomster eller måske til noget, vi slet ikke har tænkt på endnu.
Hvis man har tid og lyst til at give en frivillig hånd en gang imellem, siger vi
tak for en henvendelse. Man kan melde sig til sognepræst Gunvor Sandvad,
tlf. 64841137 eller menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, tlf. 64841684.
Man binder sig ikke til andet og mere end at aflevere sit navn og telefonnummer. – Og at det så er i orden, at vi ringer og spørger, næste gang vi mangler
et par frivillige hænder!
På forhånd TAK!
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Litteraturaften
Tirsdag d. 1. marts kl. 19.30:
Vi taler om ”Hytten” af William Paul
Young. Romanen er udgivet på forlaget Boedal i 2009. Litteraturaftenen er arrangeret af Kirkehøjskolen
på Nordfyn og foregår i Grindløse
Præstegård, Bladstrupvej 49, Grindløse.

Babysalmesang
Onsdag d. 9. marts kl. 12.45 og de
følgende onsdage 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 sæbebobler – og hygger med kaffe/te bagefter. Man er også velkommen, selvom
man ikke bor i pastoratet eller kun
kan være med nogle af gangene.

imellem læses der fra Jesu lidelseshistorie. Koncerten spilles af Søren Friis
på cello, Esther Mielewczyk på
bratsch, Carl Sjöberg og Bjarne E.
Hansen på violiner.

Fælles påskegudstjeneste i Padesø Kirke
2. påskedag, d. 28. marts, kl. 10.00
Traditionen tro er der fælles gudstjeneste 2. påskedag for de 13 nordfynske sogne, som også arrangerer
kirkehøjskole sammen. I år holdes
den fælles gudstjeneste i Padesø
Kirke.

Konfirmation
Det er kirkesanger Marie Rasmussen,
der står for babysalmesangen sammen med Georg Klinting og Gunvor
Sandvad.

Langfredagskoncert
Fredag d. 25. marts kl. 14.00
i Særslev Kirke
Igen i år er der langfredagskoncert
med Joseph Haydns værk ”De 7
korsord” for fire strygere i Særslev
Kirke. Begivenheder og ord fra Jesu
korsfæstelse langfredag bliver udtrykt gennem den intense musik. Ind

Søndag d. 10. april kl. 10.30 er der
konfirmation i Særslev Kirke. Årets
konfirmander er:
Mia Sofie Andersen
Nicklas Breckling
Caroline Illum Dam
Trine Hald Degnbol
Philip Vinding Fugl
Vinnie Guld
Simone Agerhorn Korsgaard
Majken Larsen
Rikke Marie Nielsen
Annemette Schmidt Olsen
Lukas Elmelund Olsen
Magnus Elmelund Olsen
Johanne Hein Pedersen
Rasmus Pedersen
Emilie Stricker
Louise Kragbæk Sørensen
Frida Emilie Veje
Telegrammer, gaver mv. til konfirmanderne kan afleveres i præstegårdens konfirmandstue.

I 2017 er der konfirmation søndag d.
23. april i Ejlby Kirke og Melby Kirke
og søndag d. 30. april i Særslev
Kirke.

Minikonfirmander
Igen i år kan børn i 4. klasse blive minikonfirmander. Det foregår i Særslev Kirke og konfirmandstue
tirsdage kl. 14.15-15.45. Første gang
er tirsdag d. 12. april. Minikonfirmanderne skal på opdagelse i kirken,
høre bibelfortællinger, synge, lege
m.m. sammen med Gunvor Sandvad og Mie Petersen, medlem af menighedsrådet. Vi afslutter med en
kort gudstjeneste og familieløb i
præstegårdshaven, torsdag d. 9. juni
kl. 18.00. Forældre til børn i 4. klasse
på Særslev Skole får brev med nærmere besked. Andre interesserede
bedes henvende sig til Gunvor Sandvad.

Udflugt til Koldinghus
og Sdr. Bjert
Lørdag d. 16. april kl. 9.00 fra Bogense Rådhus.
Kirkehøjskolens udflugt går i år til
Koldinghus, hvor vi får et oplæg, og
derefter selv kan gå rundt og se udstillingerne på slottet. Derefter kører
vi til Sønder Bjert Kirke. Sognepræst
Tine Illum vil fortælle os om, hvordan man i sognet arbejder med nye
salmer, bønner og gudstjenesteliturgi. Medbring selv madpakke –
eftermiddagskaffe på Sønder Bjert
kro. Hjemkomst ca. kl. 17.00. Pris:
150 kr. Tilmelding senest 8. april til
Gunvor Sandvad.

port tilbage til Veflinge præstegård,
hvor der også vil være varm aftensmad.

Koncert med
Spjald Grønbjerg
Musikforening
Søndag d. 22. maj kl. 10.30 i Særslev Kirke
Vi får besøg af Spjald Grønbjerg Musikforenings Voksenkor og Folkemusikorkester, som medvirker ved
gudstjenesten søndag d. 22. maj kl.
10.30 i Særslev Kirke. Det bliver en
gudstjeneste med sang og folkemusik.

Menighedsmøde
Torsdag d. 12. maj kl. 19.00
Menighedsrådet fortæller om sit arbejde, økonomi og visioner for kirkelivet i de tre sogne. Alle er velkomne
til at bidrage med spørgsmål, idéer,
ris og ros.

Pilgrimsvandring
2. pinsedag d. 16. maj
Vi mødes til en kort morgenandagt i
Veflinge Kirke kl. 8.00, går til Odense
(ca. 25 km) og deltager i den festlige
pinsepilgrimsgudstjeneste kl. 16.30 i
domkirken. Der er fælles bustrans-

Korleder Linda Søgaard Andersen
skriver: ”Spjald Grønbjerg Musikforenings Voksenkor har eksisteret siden
1991. Det er et firstemmigt blandet
kor med 40 medlemmer. Vi synger
et blandet repertoire af danske
sange, viser, muntre sange og har
også altid et kirkeprogram parat. Vi
ynder den folkelige korsang og har
gennem årene haft rigtig mange oplevelser med sang, fællesskab og optræden. Koret har tidligere været på
tur til både Norge, Sverige og rundt
omkring i Danmark. Nu glæder vi os
til at gæste Særslev Kirke på Fyn.
Folkemusikorkesteret i Spjald Grønbjerg Musikforening har eksisteret i

13 år. Det tæller 15 medlemmer. Der
spilles på violin, guitar, bas, klaver,
harmonika og tværfløjte. Vi spiller
traditionel folkemusik dansk, norsk
og svensk, men vi spiller også populære toner. Vi laver tit koncerter sammen med voksenkoret, da flere er
medlemmer begge steder.”

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Døbte:
Særslev:
Clara Schmidt Madsen

Viede/kirkeligt
velsignede
Ingen

Begravede/bisatte:
Særslev:
Eva Solveig Johansen
Valdemar Ed
Melby:
Poul Ejnar Klausen

Sommersangaften
Ejlby Kirke torsdag d. 2. juni kl.
19.30 i Ejlby Kirke
En aften med fællessang fra Højskolesangbogen. Vi synger de dejlige
sange om den danske sommer med
lyse nætter og grønne bøgetræer.
Der bliver også kaffe/te og lidt til den
søde tand!

Menighedsrådsmøder:
Der afholdes menighedsrådsmøde:
15. marts (kl. 18.30), 6. april, 12.
maj (efter menighedsmødet). Møderne begynder kl. 19.00 og er offentlige.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Indsamlingen i julen indbragte
884,50 kr. Tak for gaven til Folkekirkens Nødhjælp. I fastetiden før påske
samles der også ind til Folkekirkens
Nødhjælp.

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 sammen 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 registreringen. Ved hjemmefødsel skal
forældrene kontakte præsten
inden 14 dage efter fødslen.
Hvis forældrene er gift, bliver
faderskabet automatisk registreret. Hvis forældrene ikke er
gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal de indsende

en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” 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.
Konfirmation
Konfirmationsforberedelse er
sædvanligvis på 7. klassetrin.
Konfirmation i Ejlby Kirke og
Melby Kirke er 1. søndag efter
påske. Konfirmation i Særslev
Kirke er 2. søndag efter påske.
Vielse
Dato for vielsen aftales med
præsten. Parret skal have en
prøvelsesattest fra kommunen
forud for vielsen. Er man borgerligt gift, kan man få en kir-

kelig velsignelse af sit ægteskab.
Dødsfald og begravelse/bisættelse
Dødsfald skal meddeles hurtigst muligt til præsten i bopælssognet – direkte eller via
en bedemand. Begravelse eller
bisættelse fra kirken aftales
med præsten. Gravsted aftales
med graveren.
Navneændring og bestilling af attester
Kan ansøges via Borger.dk eller
ved henvendelse til præsten.
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.

KIRKEKALENDER

marts – maj 2016

DATO

MELBY

SÆRSLEV EJLBY

Søndag 6. marts
Søndag 13. marts
Søndag 20. marts
Torsdag 24. marts
Fredag 25. marts
Søndag 27. marts
Mandag 28. marts

Midfaste
Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag

09.00
19.00 (K)
09.00
19.00
14.00
10.30

Søndag 3. april
Søndag 10. april
Søndag 17. april
Fredag 22. april
Søndag 24. april
Søndag 1. maj
Torsdag 5. maj
Søndag 8. maj
Søndag 15. maj
Mandag 16. maj
Søndag 22. maj

1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kristi Himmelfartsdag
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag

09.00
10.30
09.00
10.30 (K)
09.00
09.00
10.30 (K)
09.00
10.30

Søndag 29. maj
Søndag 5. juni

1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis

09.00
10.30 (K)

BEMÆRKNINGER

10.30 (K)
v. Ole Hansen
10.30 (K)
10.30
10.30

Koncert i Særslev – se omtale

09.00
Fælles gudstjeneste i Padesø Kirke kl. 10.00
– se omtale
10.30 (K)
Konfirmation – se omtale
10.30 (K)
v. Karen Holm Agersnap
v. Ole Hansen
10.30 (K)
09.00
10.30

10.30

Spjald Grønbjerg Musikforenings Voksenkor og
Folkemusikorkester medvirker – se omtale
10.30 (K)

(K) = Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad. Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

Adresser
Særslev – Ejlby – Melby Kirker

Gudstjenester på Fredensbo:

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

Onsdag 16. marts kl. 14.00
Onsdag 13. april kl. 14.00
Onsdag 11. maj kl. 14.00

