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Vi åbnede et skab...
Sommetider kan der dukke gode
overraskelser op. I begyndelsen af februar måned blev Særslev Kirke lukket for at blive kalket indvendigt. Før
håndværkerne rykkede ind, skulle
kirken tømmes helt og aldeles for alt,
hvad der ikke ligefrem er naglet fast
i gulvet eller i væggene. Derfor blev
også et stort skab på orgelpulpituret
åbnet. Skabet var fyldt med mange
gamle ting og sager – og allerbagest
i skabet hang en fin hvid messehagel. Det var virkelig et fund!

Messehaglen er blevet vasket og sat
nænsomt i stand. Palmesøndag - ved
den første gudstjeneste i påskeugen – blev messehaglen taget i brug
igen efter mange år i skabet. Billederne er taget i Ejlby Kirke palmesøndag.
Messehagler findes i fire farver: Hvid,
grøn, violet og rød. Den hvide messehagel bruges i julen og fra påske til
pinse. Men når kirker – som hos os –
kun ejer én messehagel, har man lov
til at bruge den samme hele kirkeåret. Det er en smuk messehagel og
den er med til at gøre gudstjenesten
ekstra festlig. Det er min hensigt, at
bruge messehaglen i alle tre kirker
ved gudstjenester med nadver.
Messehaglen er fremstillet på Vævergården Tylstrup i Vendsyssel. Men
hvornår den er lavet og i hvilken anledning, den er købt eller givet hertil,
er stadig en uløst gåde. Grete Lindgren, enke efter Harry Lindgren Rasmussen, som var sognepræst her til
1984, var inviteret med til den festlige gudstjeneste palmesøndag. Så
vidt hun kunne huske, fandtes mes-

sehaglen her allerede, dengang de
kom hertil.
Det vil være skønt, hvis nogen kan
huske og fortælle mere om messehaglens historie og vej til Nordfyn…
Med ønsket om en dejlig sommer –
venlig hilsen
Gunvor Sandvad

Nu blomstertiden kommer

ning fra de fleste gravstedsejere om,
at stedmoderne er udskiftet med de
røde isbegonia, når vi når frem til
grundlovsdagen.

Som tidligere beskrevet i vores ”særudgave” af Kirkebladet er vi blevet
udfordret omkring den indvendige
kalkning af Særslev Kirke. Gamle
kalklag tilbage fra 1800-tallet, som
indeholdt limfarve, og yderligere et
par meget sodsværtede lag satte en
brat stopper for arbejdet i slutningen
af marts måned.

ningsfirmaet fortsætter derfor også.

Efter en ny besigtigelse af Nationalmuseets kalkningstjeneste samt diverse prøveafrensninger, arbejdes
der i skrivende stund på udarbejdelse
af en ny plan for det videre forløb.
Indtil videre er Særslev Kirke lukket
frem til august måned. Heldigvis er
alle Nationalmuseets forskrifter blevet fulgt og samarbejdet med kalk-

I slutningen af maj måned bliver
stedmoderblomsterne udskiftet med
isbegonia. I år hvor vejret har været
køligt og fugtigt har stedmoderblomsterne haft gode vækstbetingelser. Det er derfor ofte med lidt
vemod, at de kun får en forholdsvis
kort ”levetid” rundt om på gravstederne. Der er dog en klar forvent-

Velkommen til
Thomas

Til lykke til konfirmanderne

Thomas Jørgensen er
ansat som gravermedhjælper pr. 1. juni 2017. Thomas har
bl.a. arbejdet i 15 år
på Middelfart Kirkegård og har derfor
god erfaring med sig. Vi er glade for,
at Thomas har sagt ”ja” til at arbejde
hos os på vore tre kirkegårde.
Menighedsrådet og det øvrige personale ønsker Thomas velkommen –
og vi glæder os til samarbejdet.
Gunvor Sandvad

Årets gang på kirkegårdene fortsætter dog ufortrødent og lader sig ikke
slå ud af gamle kalklag fra 1800-tallet. Efter et køligt og fugtigt forår er
vi nu i gang med maj måned, hvor
temperaturerne heldigvis er steget
lidt. Vækstsæsonen er i gang.

Vi har de sidste par år modtaget
mange Dahlia (georginer) fra områdets beboere samt en del forskelligartede stauder. De er med til at give
en anderledes oplevelse, når man
besøger kirkegården. Vi modtager
fortsat gerne henvendelser, hvis nogen skal have tyndet ud i stauderne
– har Dahliaknolde i overskud eller
andre spændende ting.
Som omtalt andetsteds i Kirkebladet
starter Thomas Jørgensen 1. juni
som ny gravermedhjælper og vi glæder os til samarbejdet med Thomas.
Finn Toftegaard

I april var der tre festlige konfirmationsgudstjenester. Det var en glæde at fejre
konfirmation for de unge – og konfirmanderne og deres familier ønskes til lykke.
Her er billeder fra de unges store dag.
Søndag d. 23. april i Ejlby Kirke:
Jonas Harboe Christensen

Lørdag d. 29. april i Ejlby Kirke:
Anna Sejer Milland Hansen

Søndag d. 30. april i Skamby Kirke:

Øverst fra venstre: Jeppe Chrone Knudsen, Andreas Markus Ebdrup, Oliver Westergaard Bjerre, Markus Jarl Nielsen, Alexander
Lang, Magnus Kilstrøm Bendtsen, Matias Mackenzie Batiste, Lukas Richard Vingaard Hansen
Midten fra venstre: Esther Højrup Flyckt Rasmussen, Nanna Holst Strynø, Caroline Sølund Ingemann Nielsen, Jeppe Møller Kofoed,
Tristan Frederik Birkerød, Matias Vilmer Nas’cou, Anders Emil Rasmussen, Sara Erbe Birkholm, Amanda Lykke Liedarzick Bohl,
Emma Kristine Nielsen
Forrest fra venstre: Julie Forsberg Jensen, Madeline Josefine Olsen, Caroline Hornstrup Johansen, Ditte Grave Jørgensen, Christina
Hvistendal Degn, Emilie Sofie Petersen, Sissel Haurholm Nielsen
Konfirmation i 2018
Konfirmationsforberedelsen begynder med gudstjeneste i Ejlby kirke,
søndag d. 20. august kl. 19.00. Her
bliver de nye konfirmander og deres
forældre budt velkommen. Efter
gudstjenesten er der kaffe/te mv. og
praktisk orientering. Undervisningen

vil foregå tirsdage kl. 14.15-15.45 første gang tirsdag d. 22. august.
Konfirmationerne bliver: Søndag d.
8 april 2018 i Ejlby Kirke og Melby
kirke. Søndag d. 15. april 2018 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
2018 bedes henvende sig til mig –
helst før sommerferien.
Gunvor Sandvad

Kirkens Døgn 8. - 9. september
I Kirkens Døgn foregår der spændende og anderledes aktiviteter i mange af
Fyns Kirker. På Nordfyn er vi også med:

Fredag d. 8. september
Kl. 20.00 25 års jubilæumskoncert
i Skovby Kirke med duoen
Michala Petri, blokfløjter
& Lars Hannibal, guitar
og lut.
Jubilæumskoncerten er
populær klassisk musik og
folkemusik fra forskellige lande.
Efter koncerten er der en
stemningsfuld aftenandagt i Skovby Kirke.

Lørdag d. 9. september:

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

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 de ca. 25 km.
til Odense. Pilgrimsvandringen 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. Tilmelding er ikke nødvendig.

Familiegudstjeneste

kl. 8.30

Morgenkaffe med rundstykker i Særslev Præstegård.

Kl. 10.00

Salmeswing – for børn! v. Sille
Grønberg & Palle Windfeldt.
Koncert på Nordfyns Efterskole (eller
i Særslev Kirke, hvis den er klar igen).
Musik og sang til sanserne, hjertet
og dansebenene.
Sille & Palle står bag musikken til
Ramasjang-programmet
”Rosa fra Rouladegade”.

Torsdag d. 8. juni kl. 18.00 ved
Asylet
Vi fejrer udendørs gudstjeneste ved
FDF-huset, ”Asylet”, Hemmerslev
22. Minikonfirmanderne og FDFerne
har indrettet en kirke i dagens anledning. Bagefter skal vi på familieløb
med spændende poster, som FDF’erne har lavet – og vi slutter med bål,
snobrød og pølser mv.

kl. 11.00

Frokost i Særslev Præstegård.

Sommerudflugt

kl. 12.00

Vandring på Særslev Kirkegård.
med Erik ”Bager” Larsen og Hans Kristian Jakobsen,
som fortæller historier om lokale personligheder.

kl. 13.30

Kirkens Døgn slutter med eftermiddagskaffe og kage.

Onsdag d. 14. juni
Traditionen tro arrangerer SærslevEjlby-Melby Pensionistforening og
Menighedsråd sommerudflugt sammen. Turen går til Johannes Larsen
Museet i Kerteminde. De smukke
hvide bygninger og haven blev skabt

af kunstnerparret Alhed og Johannes
Larsen i begyndelsen af 1900-tallet.
Vi spiser middag på Marinaen i Kerteminde. Derefter kører vi rundt på
Hindsholm og til ”Sybergkvæg”:
Landbrug ved Tårup med højlandskvæg og gårdbutik. Her får vi eftermiddagskaffe. Forventet hjemkomst
til Særslev ca. kl. 17.30.
Praktiske oplysninger:
Afgang fra Særslev kirke kl. 9.00.
Pris: 200 kr. pr. person, som betales
i bussen.
Tilmelding senest tirsdag d. 6. juni
til: Bodil Lind: tlf. 40 87 46 70

Friluftsgudstjeneste – leg
og sjov
Søndag d. 27. august kl. 14.00
ved Asylet
FDF Særslev indleder sæsonen med
en hyggelig eftermiddag ved kredshuset Asylet, Hemmerslev 22 i Særslev. Vi begynder med friluftsgudstjeneste. Bagefter er der kaffe og
kage. Der vil være mulighed for at se
FDFs nye bålhytte og shelter, som er
ved at blive bygget. Der vil være
masser af leg og sjov for børnene.

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Døbte:
Ejlby Kirke:
Jill Pedersen
Matias Vilmer Nas’cou

Viede/
kirkeligt velsignede
Ingen

Melby Kirke:
Emilie Sofie Petersen
Zander Gantzel Poulsen

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-

Begravede/bisatte:
Ejlby Kirke:
Karlo Rasmussen Skov
Hans Erik Pedersen
(kaldt: Erik)
Gerda Marie Nielsen

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.

GUDSTJENESTER
DATO
Søndag 4. juni

SÆRSLEV EJLBY
Pinsedag

Lukket

09.00

Mandag 5. juni 2. pinsedag

Lukket

10.30

Torsdag 8. juni

18.00

juni – august 2017
MELBY

BEMÆRKNINGER

10.30
Desuden pilgrimsvandring – se omtale
Familiegudstjeneste – se omtale

”Asylet”
Søndag 11. juni Trinitatis søndag

Lukket

10.30

Søndag 18. juni 1. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 25. juni 2. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 2. juli

3. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 9. juli

4. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 16. juli

5. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 23. juli

6. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 30. juli

7. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 6. aug. 8. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 13. aug. 9. s. e. trinitatis

Lukket

10.30

Søndag 20. aug. 10. s. e. trinitatis

Lukket

19.00

Søndag 27. aug. 11. s. e. trinitatis

14.00

10.30

10.30
09.00
19.00

v. Ole Hansen
v. Ole Hansen

19.00

v. Bente Bisgaard Thomsen

10.30
10.30
10.30
09.00

v. Karen Holm Agersnap

10.30

Ejlby Kirke: Velkomst til nye konfirmander
FDF sæsonopstart v. Asylet – se omtale

”Asylet”
Søndag 3. sept. 12. s. e. trinitatis

Lukket

09.00

v. Ole Hansen

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 7. juni kl. 14.00
Onsdag 9. aug. kl. 14.00
Onsdag 6. sept. kl. 14.00

Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

Særslev – Ejlby – Melby Kirker

