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”Det var mere spændende og hyggeligt,
end jeg havde regnet med...”
Lenette Søgaard fra Ejlby og Svend
Kählershøj fra Melby har sat sig godt
til rette i sofaen i præstegården. Vi
får os en god snak om at være medlem af menighedsrådet – og om
hvad et menighedsråd laver.
Menighedsrådsmedlemmerne vælges for en 4-årig periode. Lenette
blev valgt ind i menighedsrådet i
2012 og Svend i 2004. De har altså
været i menighedsrådet i hhv. 1 og
3 valgperioder.
”Hvad gav jer lyst til at være med i menighedsrådet?” spørger Gunvor, der
som præst er ”født” medlem af menighedsrådet, men denne dag er
”interviewer”.
Svend svarer: ”Jeg ville gerne være
med til at gøre kirken mere folkelig.
Det sker, når vi laver andre aktiviteter
end de almindelige søndagsgudstjenester. F.eks. babysalmesang, familiegudstjenester med spisning bagefter,
sangaftner, udflugter m.m.”

”Og når vi sidder i kirken og drikker kirkekaffe efter gudstjenesten. Så får vi
snakket med dem, som vi bor i nærheden af. Det er hyggeligt. Ligesom et
forsamlingshus i kirken,” tilføjer Lenette og fortsætter: ”Jeg stillede op til
menighedsrådet, fordi jeg var nysgerrig efter, hvad der foregik bag væggene. Det var mere spændende, end
jeg havde regnet med. Og mere hyggeligt, fordi vi altid begynder møderne
med en sang. Vi har en god meningsudveksling ved møderne.”

hele skulle vi også vælge en ny præst.
Det var en stor og meget spændende
proces.”

”Er du blevet overrasket over noget?”,
spørger Gunvor. Lenette svarer: ”Ja,
jeg er overrasket over, hvor meget forskelligt, der faktisk er at tage stilling til:
Kirkerne skal vedligeholdes. Vi skal beslutte, hvad der skal ske til et arrangement, og hvem der sørger for kage og
kaffe. Så skal der købes en ny maskine
til kirkegården osv. Det har også været
en øjenåbner for mig, at menighedsrådet er arbejdsgiver for personalet, og
at vi skal sørge for gode arbejdsvilkår,
afholde MUS-samtaler mv. Midt i det

Svend fortsætter: ”Menighedsrådsarbejdet er vigtigt for at bevare lokalsamfundet. Hele vores kultur er bygget
op om den kristne tro og kirken. Den
kultur skal vi passe godt på. Ligesom
kirken skal tilpasse sig lokalsamfundet.
Som menighedsrådsmedlem får man
øjnene op for, hvor meget kirken og lokalsamfundet spiller sammen – og
hvor afhængige de er af hinanden. Så
hvis man vil tage ansvar for lokalsamfundet, skal man gå med i menighedsrådet.”

Orienterings- og
opstillingsmøde:
Tirsdag den 13.
september kl.
19:00 i præstegården.

Har du lyst til hjælpe?

Her kan man opstille kandidater til
menighedsrådsvalget. Hvis der opstilles mere end ni kandidater til menighedsrådet, skal der afholdes
menighedsrådsvalg tirsdag d. 8. november.

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!

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.

På forhånd TAK!
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

Det årlige sundhedstjek…
Hvert forår foretages det årlige syn
på præstegård, kirker og kirkegårde.
Her deltager menighedsrådet og en
lokal byggesagkyndig. Hvert 4. år
deltager endvidere provsten og en af
provstiet udpeget bygningssagkyndig.
På disse syn foretages der et ”sundhedstjek” på bygninger og kirkegårde. De bygningsmæssige konstruktioner gennemgås meget omhyggeligt og eventuelle fejl og
mangler noteres ned. Specielt tagkonstruktioner, tårn og hvælvinger
har de bygningssagkyndiges bevågenhed. Indvendig i kirkebygningerne er det specielt vinduer, kirkebænke, gulve og kalkningens beskaffenhed, der er fokus på.

På kirkegårdene er det den generelle
vedligeholdelsestilstand og evt. planer for regulering af kirkegården, der
drøftes. Præstegården, der er fredet,
blev sidste år grundig gennemgået
af Kulturarvsstyrelsen, som nyligt har
fremsendt en grundig rapport. Præstegården gennemgås dog også
hvert år til de obligatoriske syn.
Når alle syn er foretaget, udarbejdes
en ”Synsrapport”, som menighedsrådet kan bruge i sin prioritering af
opgavernes udførelse. På energisiden er der foretaget udskiftning af
varmeanlægget i Melby Kirke samt
øget varmestyring i kirkerne i Særslev og Ejlby. I øjeblikket arbejdes der
i retning af en indvendig kalkning af
Særslev Kirke samt en renovering af

toiletbygningen i Særslev, så den bliver mere handicapvenlig. Tidshorisonten er dog ikke endelig fastlagt,
da det skal gå hånd i hånd med kirkens økonomi.
Finn Toftegaard

Konfirmandbilleder
Alle konfirmandbilleder fra 1985 og
fremefter kan nu ses på:
www.de3sogne.dk.
Klik på ”Særslev, Ejlby eller Melby
Kirke” og ”Kirkelige handlinger”.

Konfirmation i 2017

Til lykke til årets konfirmander
Til lykke til årets konfirmander, som blev konfirmeret søndag d. 10. april i Særslev
Kirke:
Øverst fra venstre: Lukas Elmelund
Olsen, Rasmus Pedersen, Nicklas
Breckling, Magnus Elmelund Olsen,
Philip Vinding Fugl
Midten fra venstre: Louise Kragbæk
Sørensen, Mia Sofie Andersen, Rikke
Marie Nielsen, Annemette Schmidt

Olsen, Trine Hald Degnbol, Emilie Stricker, Caroline Illum Dam
Forrest fra venstre: Vinnie Guld, Johanne Hein Pedersen, Frida Emilie Veje,
Simone Agerhorn Korsgaard, Majken
Larsen

Nyt tillæg til
salmebogen

opleves som et frisk pust, når vi ind
imellem synger dem ved vore gudstjenester.

Der er netop udkommet et tillæg til
salmebogen, som er blevet indkøbt
til vore tre kirker. ”100 salmer” hedder tillægget, der rummer 100 salmer, som er skrevet inden for de
seneste årtier. Salmerne sætter nye
ord og melodier på gamle sandheder. Vi håber, at de nye salmer må

Konfirmationsforberedelsen begynder med gudstjeneste i Særslev kirke,
søndag d. 14. august kl. 19.00. Her
bliver de nye konfirmander og deres
forældre budt velkommen. Efter
gudstjenesten er der kaffe/te i konfirmandstuen og praktisk orientering. Undervisningen vil foregå
tirsdage kl. 8.05-9.50 – første gang
tirsdag d. 16. august.
Konfirmationerne bliver: Søndag d.
23. april 2017 i Ejlby Kirke og Melby
kirke. Søndag d. 30. april 2017 i Særslev kirke.
Der kommer brev til forældrene i 6.
klasse på Særslev Skole med nærmere information. Andre som ønsker
konfirmation her i pastoratet i foråret
2017 bedes henvende sig til mig –
helst før sommerferien.
Gunvor Sandvad

Sommersangaften
torsdag d. 2. juni kl.
19.30 i Ejlby Kirke
Vi gentager en god aften fra sidste år
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!

Familiegudstjeneste
torsdag d. 9. juni
kl. 18.00 i Særslev
Kirke

Særslev FDF holder
opstartsweekend
fredag 19. – søndag
21. august.

Torsdag d. 9. juni er der familiegudstjeneste. Minikonfirmanderne fra 4.
klasse medvirker. Alle – børn såvel
som voksne – er velkomne til at være
med!

Sæsonen 15/16 er nu ved at være
ved sin afslutning, og det har været
et år med mange gode FDF oplevelser. Puslinge og tumlinge slutter
sæsonen af med en sommerlejr på
en bondegård, hvor de skal hjælpe
med at passe køer. Resten af kredsen
drager fra d. 7. - 15. juli til Sletten for
at deltage i FDF’s landslejr sammen
med godt 10.000 andre FDF’er fra
hele landet.

Børnekirke søndag
d. 12. juni kl. 9.00
i Særslev Kirke
Søndag d. 12. juni inviteres der igen
til Børnekirke i Særslev Kirke. Børnekirke er en halv time med børnesalmer og enkle sange med fagter. Vi
får også besøg af Strudsen, som
nogle kender fra babysalmesang.
Strudsen danser sin dans og vil gerne
høre en bibelhistorie. Børnekirke er
tilrettelagt for små og lidt større børn
i alderen 0 – ca. 7 år.

Sommerudflugt
onsdag d. 29. juni
Igen i år arrangerer Særslev-EjlbyMelby Pensionistforening og Menig-

hedsråd sommerudflugt sammen. Vi
kører til Søby Brunkulslejer syd for
Herning. På Brunkulsmuseet drikker
vi formiddagskaffe og får en fortælling om brunkulslejerne og guidet
tur i området. Herefter kører vi til Remisen i Brande, en nedlagt lokomotivremise, som har haft stor betydning for brunkulslejerne og som nu
rummer et kultur- og konferencecenter. Her får vi middag. Sidste stop
på turen er Uhre Kirke, hvor vi drikker eftermiddagskaffe. Forventet
hjemkomst til Særslev ca. kl. 18.00.
Praktiske oplysninger:
Afgang fra Særslev kirke kl. 8.30.
Pris: 200 kr. pr. person, som betales
i bussen.
Tilmelding senest mandag d. 20.
juni til: Hanne Hansen: 64 84 15 54
– 60 93 77 18 eller Bodil Lind:
64 82 14 15 – 40 87 46 70
Meddel venligst, hvis du er diabetiker.

I august er vi så klar til af starte op
igen med en opstartsweekend fra d.
19. - 21. august. Alle, der har lyst til
at se, hvad vi laver, er velkomne. Vi
skal overnatte ved vores kredshus,
Asylet, hvor der i løbet af weekenden
vil være mange spændende aktiviteter. Søndag d. 21. august slutter vi af
med at gå i samlet trop med fanen
forrest til Særslev Kirke, hvor vi vil
medvirke ved gudstjenesten kl.
10.30.
Heidi Nielsen, FDF

Hverdagsgudstjeneste torsdag
d. 1. sept. kl. 19.00
i Melby Kirke
”Når glæden kommer bag på os” er
temaet for en aftengudstjeneste torsdag d. 1. september i Melby Kirke.
Flere ”stemmer” end præsten medvirker. Der bliver musik og ord til
eftertanke og hverdagsglimt om den
uventede glæde. Efter gudstjenesten
er der kirkekaffe.

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Døbte:
Særslev Kirke
Anemone Schaldemose
Poulsen
Bertram Bergmann Hansen
Mathilde Skøtt Jakobsen
Ida Kirstine Rasmussen
Ejlby Kirke:
Andrea Fischer Fidelman

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.

Menighedsrådsmøder:
Datoer for kommende menighedsrådsmøder var ikke fastsat, da kirkebladet skulle trykkes. Der henvises til
hjemmesiden: www.de3sogne.dk.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Indsamlingen i fastetiden før påske
indbragte 405,00 kr. til Folkekirkens
Nødhjælp. Tak for gaven.

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

Viede/kirkeligt
velsignede
Særslev Kirke:
Charlotte Christina Luth
& Dennis Luth
Friederike Enzenberg
& Søren Lyhr Jakobsen

Begravede/bisatte:
Særslev Kirke:
Flemming Thorvald
Hansen
Jørgen Peter Andersen
Peter Hansen
Flemming Jensen
Ejlby Kirke:
Sonja Gejl Hansen

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

juni - september 2016

DATO

MELBY

Søndag 5. juni

SÆRSLEV EJLBY
2. s. e. trinitatis

BEMÆRKNINGER

10.30 (K)

Torsdag 9. juni

18.00

Familiegudstjeneste med afslutning for
minikonfirmander – se omtale

Søndag 12. juni 3. s. e. trinitatis

09.00

Søndag 19. juni 4. s. e. trinitatis

09.00

Søndag 26. juni 5. s. e. trinitatis

09.00

Søndag 3. juli

6. s. e. trinitatis

10.30 (K)

Søndag 10. juli

7. s. e. trinitatis

09.00

Søndag 17. juli

8. s. e. trinitatis

09.00

Søndag 24. juli

9. s. e. trinitatis

09.00

v. Ole Hansen

Søndag 31. juli

10. s. e. trinitatis

19.00

v. Ole Hansen

Søndag 7. aug. 11. s. e. trinitatis

09.00

Søndag 14. aug. 12. s. e. trinitatis

19.00

Søndag 21. aug. 13. s. e. trinitatis

10.30 (K)

Søndag 28. aug. 14. s. e. trinitatis

19.00

10.30 (K)

Særslev Kirke: Børnekirke – se omtale
v. Jakob Olesen
10.30 (K)

10.30 (K)
10.30 (K)

v. Ole Hansen
10.30 (K)

Særslev Kirke: Velkomst for de nye konfirmander
09.00

Særslev Kirke: FDF medvirker– se omtale
v. Ole Hansen

Torsdag 1. sept.

19.00 (K) Hverdagsgudstjeneste – se omtale

Søndag 4. sept. 15. s. e. trinitatis

10.30 (K)

Søndag 11. sept. 16. s. e. trinitatis

09.00

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
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 8. juni kl. 14.00
Onsdag 10. aug. kl. 14.00
Onsdag 14. sept. kl. 14.00

