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Livets træ og korset
Der er mange smukke ting i vores
gamle kirker. Hver især kan tingene
fortælle en historie. Når Særslev Kirke bliver åbnet igen – fin hvid og nykalket – kan man lægge mærke til
den hvide dug på alterbordet. Alterdugen blev taget i brug i september
2012. På alterdugen er en råhvid
knipling, som Ellen Hansen har fremstillet. Mange vil kende Ellen, som
havde frisørsalon på Rasmus Nielsensvej.

lelærer, til at fremstille et ”prikkebrev”, som er det mønster, man
fremstiller en knipling ud fra. Og så
gik Ellen i gang med det store arbejde. Med ca. 200 kniplepinde,
utallige knappenåle og mange meter
råhvid hørtråd. Det tager lang tid at
lave bare én centimeter på en knipling. Der skal fingerfærdighed og et
godt syn til, for det hele er ganske
småt, som man nok kan fornemme
på nærbilledet.

Ellen har fortalt om, hvordan alterdugen blev til: En kreds af damer fra
Særslev Sogn opdagede motivet på
en alterdug i en kirke, hvorfra der var
TV-transmitteret gudstjeneste. De fik
Else Marie Bjerregaard, der var knip-

335 timer i løbet af et halvt års tid
tog det at lave alterdugen. Det var
også en udfordring at få kniplingen
til at passe – for sådan et gammelt
stenalterbord er jo ikke helt lige! Nu
kan vi alle glæde os over det smukke
håndarbejde i Særslev Kirke.
På alterdugen er der skiftevis et træ
og et kors. Træet er livets træ, som
Gud lod vokse frem i paradiset. På
korset døde Jesus langfredag. Livets
træ og korset hører sammen. Da
Jesus døde på korset, tog han menneskers skyld på sig og åbnede vejen
til paradiset for os. Jesus åbnede
vejen til livets træ – til opstandelse

og det evige liv hos Gud. Eller sagt
på en anden måde, som Grundtvig
digtede i en pinsesalme:
Livstræet skyde af korsets rod!
Smage lad alle, vor drot er god!
(Salmebogen nr. 291, vers 5)

Med ønsket om en god forårstid og
en glædelig påske!
Gunvor Sandvad

2 projekter søsat …

Velkommen til
Dorthe

Som tidligere omtalt har der igennem længere tid været arbejdet på
at få igangsat indvendig kalkning af
Særslev Kirke. Den endelige godkendelse fra Nationalmuseet, Bogense
Provsti og Fyens Stift er nu i hus og
det omfangsrige arbejde er påbegyndt i starten af februar måned.

Simon, Jarl og André på 2. arbejdsdag
i kirken, hvor der blev bygget stillads.
Jarl Agesen i midten ejer firmaet KalkJarlen.
Inden håndværkerne kunne komme
rigtig i gang, har det været nødvendigt at fjerne alt løs inventar i kirke
og våbenhus. Herefter er påbegyndt
et større afdækningsarbejde af altertavle, begge orgler, prædikestol og
lysekroner, inden det endelige arbejde kan påbegyndes. Alt under
kyndigt tilsyn af konservator for at
modvirke fugtskader m.m. Hvis alt
går efter planen, vil kirken kunne
genåbnes Skærtorsdag ved en festgudstjeneste.
Tiden var også kommet til, at den
gamle kastanje ud mod Østergade/
Vestergade, blev fældet.

Dorthe Pedersen er
ny kirkesanger ved
vore tre kirker. Dorthe er ansat fra 1. januar 2017. Men hun
sprang til allerede i
december og sang
ved julens gudstjenester, hvor der
var brug for en vikar.
Den nederste del af stammen – ca. 4
m – er nu kørt ud til træskulptør
Allan Bo Jensen. Allan vil senere på
året gå i gang med at omdanne træstykket til en skulptur, som vil blive
placeret på et endnu ikke præcist
fastlagt sted på Særslev Kirkegård.
Skulpturen vil indgå i en helhedsplan
for området på kirkegårdens NV-lige
hjørne.
Finn Toftegaard

Dorthe bor med sin familie i Skamby
og synger i Skambykoret i sin fritid.
Hun har også tidligere været kirkesanger ved Skamby Kirke. Nu er det
os, der får glæde af Dorthes sangstemme og erfaring.
Menighedsrådet og det øvrige personale ønsker Dorthe velkommen og
vi glæder os over samarbejdet.
Gunvor Sandvad

Babysalmesang
Onsdagene mellem vinterferien og
påske: 22. februar – 5. april er der
babysalmesang for de allermindste
og deres voksne kl. 10.00. Babysalmesang foregår i konfirmandstuen i
Præstegården, mens Særslev Kirke er
lukket. Vi synger børnesange og salmer med fagter og dans, leger
med tørklæder og blæser sæbebobler – og hygger med kaffe/te bagefter. Det er kirkesanger Dorthe
Pedersen, der står for babysalmesangen sammen med Georg Klinting
og Gunvor Sandvad.

Kirkehøjskolen: På
tur med Luther
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.30
i Hårslev Præstegård
Præsterne Bente Bisgaard Thomsen,
Ole Hansen og Gunvor Sandvad
viser billeder fra præsternes studietur
til de tyske byer, hvor Martin Luther
levede og virkede for 500 år siden.
Der fortælles om de vigtigste begivenheder i Luthers liv, og om de betydningsfulde spor han satte som
teolog, bibeloversætter, præst og
sjælesørger.

med hjemsted i Nørre Nærå. Koret
medvirker ved eftermiddagsgudstjeneste, søndag den 2. april kl. 14.00
i Ejlby kirke. Koret vil blandt andet
synge nogle sange om Maria, Jesu
mor, da søndagens navn er Mariæ
bebudelses dag.

Festgudstjeneste i
Særslev Kirke
Skærtorsdag d. 13. april kl. 10.30
Særslev Kirke forventes at blive taget
i brug igen ved en festlig gudstjeneste, Skærtorsdag d. 13. april (med
mindre større uforudsete udfordringer har forsinket kalkningsarbejdet!)
Vi håber, at alt går plan- mæssigt, så
vi kan nyde en smuk, nykalket kirke i
påsken.

Haydns 7 korsord

Musikgudstjeneste
med Pilekoret
Søndag d. 2. april kl. 14.00 i Ejlby
Kirke
Pilekoret er det lokale nordfynske kor

Langfredag d. 14. april kl. 14.00
i Særslev Kirke
Den mangeårige tradition fortsætter:
At der Langfredag er koncert i Særslev Kirke med Joseph Haydns værk
”De 7 korsord. Koncerten spilles af
Søren Friis på cello, Esther Mielewczyk på bratsch, Carl Sjöberg og
Bjarne E. Hansen på violiner.

Minikonfirmander
Igen i år kan børn i 4. klasse blive minikonfirmander. Det foregår i Særslev Kirke og konfirmandstuen i
præstegården – tirsdag lige efter skoletid. Børnene bliver hentet ved klassen, når de får fri kl. 14.05 – og så er
der minikonfirmandundervisning
indtil kl. 15.45.
Vi begynder lige efter påske – dvs. at
første gang er tirsdag d. 18. april.
Minikonfirmanderne skal på opdagelse i kirken, høre bibelfortællinger,
synge, lege m.m. sammen med
Gunvor Sandvad og Mie Petersen og
Bodil Knudsen, som er frivillige hjælpere / medlem af menighedsrådet.
Vi afslutter med familiegudstjeneste
og -løb i præstegårdshaven, torsdag
d. 8. juni kl. 18.00.
Forældre til børn i 4. klasse på Særslev Skole får brev med nærmere besked og invitation til et orienterende
forældremøde tirsdag d. 4. april kl.
19.00. Går barnet i skole andre steder, bedes man henvende sig direkte
til Gunvor Sandvad, hvis man gerne
vil være med.

Fælles gudstjeneste 2. påskedag
Mandag d. 17. april kl. 10.15
i Ore Kirke
Igen i år er der fælles gudstjeneste 2.
påskedag for de 13 nordfynske sogne, som også arrangerer kirkehøjskole
sammen. I år samles vi i Ore Kirke.

FDF Særslev laver sjove poster til familieløbet.

Konfirmationer:
Vi glæder os sammen med de unge
og deres familier til forårets konfirmationsgudstjenester:
Søndag d. 23. april kl. 10.30
i Ejlby Kirke
Jonas Harboe Christensen
Lørdag d. 29. april kl. 11.00
i Særslev Kirke:
Anna Sejer Milland Hansen
Søndag d. 30. april kl. 10.30
i Særslev Kirke:
Matias Mackenzie Batiste
Magnus Kilstrøm Bendtsen
Tristan Frederik Birkerød
Sara Erbe Birkholm
Oliver Westergaard Bjerre
Amanda Lykke Liedarzick Bohl
Christina Hvistendal Degn
Andreas Markus Ebdrup
Lukas Richard Vingaard Hansen
Julie Forsberg Jensen
Caroline Hornstrup Johansen
Ditte Grave Jørgensen
Jeppe Chrone Knudsen
Jeppe Møller Kofoed
Alexander Lang
Matias Vilmer Michelsen
Caroline Sølund Ingemann Nielsen

Emma Kristine Nielsen
Markus Jarl Nielsen
Sissel Haurholm Nielsen
Madeline Josefine Olsen
Emilie Sofie Petersen
Anders Emil Rasmussen
Esther Højrup Flyckt Rasmussen
Nanna Holst Strynø

fra klassisk kirkemusik til danske og
engelske sange. Fra opera til musical.
Horne Mandskor giver både koncerter i kirker og ved private fester.
Koret tager også på koncertrejser og
har et særligt venskab med et norsk
mandskor.

Kirkehøjskolen:
Telegrammer, gaver mv. til konfirmanderne kan afleveres i konfirmandstuen i præstegården.
I 2018 er der konfirmation søndag d.
8. april i Ejlby Kirke og Melby Kirke og
søndag d. 15. april i Særslev Kirke.

Menighedsmøde
Tirsdag d. 2. maj kl. 19.00
Alle er indbudte til dette møde, hvor
menighedsrådet fortæller om sit arbejde, økonomi og visioner. Der er
lejlighed til debat og udveksling af
gode idéer.

Musikgudstjeneste
med Horne Mandskor
Søndag d. 7. maj kl. 10.30
i Særslev Kirke
Horne Mandskor besøger os og vil
gøre denne højmesse ekstra festlig
med deres sang. Horne Mandskor
blev stiftet i 1845. Koret synger flerstemmigt – og et blandet repertoire

Udflugt til Odense
Lørdag d. 20. maj
Udflugten begynder i Særslev Præstegård kl. 9.00 med kaffe/te og rundstykker. Herfra med bus til Odense,
hvor en guide vil føre os på byvandring til de steder, hvor der var klostre
i middelalderen og ved reformationens begyndelse. Vi begynder og
slutter ved domkirken, hvor vi spiser
medbragte madpakker, inden bussen
kl. 14 kører tilbage til Særslev. Turen
koster 80,- kr. pr person incl. rundstykker og bustransport. Tilmelding til
sognepræst Karen Holm Agersnap:
KHAG@km.dk tlf.: 40 41 50 38 - senest tirsdag den 16. maj.

Børnekirke
Søndag d. 21. maj kl. 9.00
i Særslev Kirke
Børnekirke er en halv time søndag
formiddag med enkle børnesalmer,
bibelhistorie og leg. Børnekirke er tilrettelagt for små og lidt større børn
i alderen 0 – ca. 7 år.

Sommersangaften
Torsdag d. 1. juni kl. 19.30
i Melby Kirke
Den hyggelige tradition med fællessang fra Højskolesangbogen fortsætter. Vi synger i Melby Kirke, denne
gang.

Pilgrimsvandring i pinsen
2. pinsedag d. 5. juni
Også i år arrangeres der pilgrimsvandring til Odense 2. pinsedag. Dagen
begynder med en kort morgenandagt i Veflinge Kirke kl. 8.00. Derefter går man sammen til Odense.
Vandringen slutter med gudstjeneste
i Odense Domkirke kl. 16.30, hvor
Gunvor Sandvad prædiker. Der er
bustransport tilbage til Veflinge
præstegård, hvor der vil være fælles
aftensmad.

Indsamling i kirkerne
I fastetiden – fra Fastelavns søndag
til påske – samler vi ind til Folkekirkens Nødshjælp. I julen og nytåret
blev der samlet 1083,00 kr. ind til
Kirkens Korshær. Tak for gaven!

Menighedsrådsmøder:
Der afholdes menighedsrådsmøder
følgende dage i præstegårdens konfirmandstue: 29. marts (kl. 18.30),
20. april, 2. maj (efter menighedsmødet). Møderne begynder kl.
19.00 og er offentlige.

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Døbte:
Ejlby Kirke:
Marie Babirye Aagaard
Magezi
Jens Kato Aagaard
Magezi

Viede/
kirkeligt velsignede
Ingen

Begravede/bisatte:
Særslev Kirke:
Else Nørgaard Kærgaard
Gunhild Emilie Hansen
Aage Petersen
Ejlby Kirke:
Jytte Harling Scheffmann
René Lindegaard Lauritzen
Callesen
Melby Kirke:
Niels Otto Jeppesen

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 2017

DATO

MELBY

SÆRSLEV EJLBY

Søn. 5. marts
1. s. i fasten
lukket
Søn. 12. marts
2. s. i fasten
lukket
Søn. 19. marts
3. s. i fasten
lukket
Søn. 26. marts
Midfaste søndag lukket
Søn. 2. april
Mariæ Bebudelse lukket
Søn. 9. april
Palmesøndag
lukket
Tors. 13. april
Skærtorsdag
10.30 (K)
Fre. 14. april
Langfredag
14.00
Søn. 16. april
Påskedag
10.30
Man. 17. april
2. påskedag
Søn. 23. april
1. s. e. påske
Søn. 30. april
2. s. e. påske
10.30
Søn. 7. maj
3. s. e. påske
10.30 (K)
Fre. 12. maj
Bededag
10.30
Søn. 14. maj
4. s. e. påske
09.00
Søn. 21. maj
5. s. e. påske
09.00
Tors. 25. maj
Kr. Himmelfart
10.30
Søn. 28. maj
6. s. e. påske
09.00
Søn. 4. juni
Pinsedag
10.30
Man. 5. juni
2. pinsedag
(K) = Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten

BEMÆRKNINGER

10.30 (K)
10.30 (K)
10.30 (K)
19.00 (K)
14.00 (K)
10.30 (K)

v. Ole Hansen
Musikgudstjeneste med Pilekoret
Festgudstjeneste
Koncert i Særslev Kirke

10.30
09.00
10.30
19.00 (K)

Fælles gudstjeneste i Ore Kirke kl. 10.15
Konfirmation
Konfirmation i Særslev Kirke
Musikgudstjeneste med Horne Mandskor

10.30 (K)
10.30 (K)

Børnekirke i Særslev Kirke
v. Ole Hansen

09.00
10.30

Pilgrimsvandring – se omtale

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad.

Adresser
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, E-mail: gklinting@gmail.com
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. marts kl. 14.00
Onsdag 5. april kl. 14.00
Onsdag 10. maj kl. 14.00
Onsdag 7. juni kl. 14.00

Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

Særslev – Ejlby – Melby Kirker

