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500 års jubilæum for den lutherske reformation
Den 31. oktober 1517 stod en tysk
munk, præst og teologiprofessor
ved navn Martin Luther formodentlig med en hammer og nogle søm
foran døren til Slotskirken i Wittenberg. Det fortælles, at han slog en
plakat op på kirkedøren med 95
teser om kirkens lære og praksis,
som han gerne ville have diskuteret
nærmere. Det skulle vise sig at være
den lille snebold, som satte en lavine
i gang.

ser navnetræk for Christian d. 3 og
Martin Luther.

Omtrent 20 år senere var kirkerne –
især i det nordlige Europa – blevet
reformeret til at være selvstændige
evangelisk-lutherske kirker med Bibelen, gudstjeneste, prædiken, undervisning og salmesang på modersmålet i centrum. I Danmark blev den
lutherske reformation indført af
Christian d. 3. i 1536 samtidig med,
at han blev konge af Danmark.

I år bliver 500 året for den lutherske
reformation fejret i hele verden. Søndag d. 29. oktober bliver der holdt
jubilæumsgudstjenester i de fleste
fynske kirker. Hos os er festgudstjenesten i Melby Kirke kl. 10.30. På
selve reformationsdagen tirsdag d.
31. oktober er der festgudstjeneste i
Odense Domkirke, kl. 19.00, hvortil
hele Fyn er inviteret!

Det har vi et flot kalkmaleri af i Særslev Kirke – som vi dog må vente
med at se et stykke tid endnu. Kalkmaleriet blev malet i 1836, hvor man
fejrede 300 års jubilæum for den
danske reformation. Kalkmaleriet vi-

Bogense Provsti markerer også reformationsjubilæet: Dels med Kirkens
Døgn d. 8.-9. september. Dels med
en række foredrag om Luther og reformationen – ét arrangement hver
uge – fra august til november, hvor

(+ fotos 2017 nr. 4 – foto 1 - vigtigt)

Statue af Martin Luther på torvet i
Wittenberg

alle pastorater i provstiet skiftes til at
åbne dørene i kirke eller sognehus.
Læs nærmere inde i kirkebladet.
Tillykke til os alle med reformationsjubilæet!
Med venlig hilsen
Gunvor Sandvad

Kalkningsarbejdet genoptaget...
Efter at den indvendige kalkning af
Særslev Kirke blev sat på stand by i
slutningen af marts måned, har der
været arbejdet målrettet på at få
genoptaget arbejdet.

indhentes nye tilladelser hos Nationalmuseet og Fyns Stift. Endvidere
skulle den finansielle del også på
plads. Disse ting er nu på plads og
arbejdet genoptaget.

Indledningsvis blev der entreret med
Tegnestuen Mejeriet A/S i Haderslev,
som efterfølgende har overtaget styringen af projektet. Efter at det blev
konstateret, at det var gamle sodsværtede kalklag indeholdende limfarve, der var den reelle ”synder”,
blev der udtaget prøver forskellige
steder. Prøverne viste, at der skulle foretages en tilbundsgående afrensning
flere steder i kirken, inden kalkningsarbejdet kunne påbegyndes igen.

I starten af august måned er tømrerne færdige med afdækning af al
indvendigt inventar. Herefter opstilles stillads og det store arbejde med
afrensning ved hjælp af tøris kan påbegyndes. Et arbejde der forventes
færdiggjort i midten af september.

Det oprindelige projekt havde nu
taget et sådan omfang, at der skulle

Efter afrensningen venter der et stort
pudsearbejde, inden den reelle kalkning kan påbegyndes i slutningen af
oktober. Et arbejde der forventes afsluttet i starten af december måned.

bejde med genetablering af lydanlæg – montering af lysekroner og øvrige lyskilder – udpakning af orgel/
prædikestol/døbefont/altertavle. Sluttelig venter en meget grundig hovedrengøring, inden kirkens løse inventar kan genplaceres. Hele processen
følges nøje af Nationalmuseet i tæt
samarbejde med konservator og Tegnestuen Mejeriet.
Ifølge hovedtidsplanen for arbejdet
forventes Særslev Kirke genåbnet 1.
februar 2018.

Efterfølgende venter der et stort ar-

Martin Luther i Bogense Provsti
Reformationsjubilæet bliver fejret med en foredragsrække.
Alle er velkomne. Foredragene begynder kl. 19.30
6. sept. i Skovby Kirke: Jørn Henrik Petersen, professor: Politik og økonomi på Luthers tid
14. sept. i Krogsbølle Kirke: Mette Lise Bjerregaard, sognepræst: Luthers salmer
19. sept. i Nr. Højrup Kirke: Martin Schwarz Lausten, professor: Melanchton – Luthers og Danmarks ven
26. sept. i Hjadstrup Kirke: Bente Bisgaard Thomsen, sognepræst: Luther og sjælesorgen
3. okt. i Særslev Præstegård: Stig Lønsborg Saxbjørn, sognepræst: Luther og Bibelen
12. okt. i Padesø Kirke: Lizzi Damgaard, leder af Selskabet for Kirkelig Kunst:
Dronning Margrethes antependium i Wittenberg
24. okt. i Østrup Kirke: Lene Kjemtrup Christensen, sognepræst: Luthers biografi
2. nov. i Søndersø Præstegård: Gunvor Sandvad, sognepræst: Christian d. III’s reformation i Sønderjylland
9. nov. i Veflinge Kirke: Ulrik Andersen, sognepræst: Den lutherske gudstjeneste
23. nov. i Otterup Kirke: Keld Balmer Hansen, provst: Luthers betydning i nutiden
Tag en folder i kirkerne – eller se på www.bogenseprovsti.dk. Der beskrives foredragene mere detaljeret.

Finn Toftegaard

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.

Babysalmesang
Fra onsdag d. 30. aug. til og med
onsdag d. 11. okt. er der igen tilbud
om babysalmesang for babyer op til
ca. et år og deres voksne. Vi mødes
om onsdagen kl. 10.00 i præstegårdens konfirmandstue til en god halv
time med sange, rytmer, dans og
fagter. Bagefter er der tid til hyggelig
snak og formiddagskaffe/-te. Nærmere information og tilmelding hos
Gunvor Sandvad.

Jubilæumskoncerten er
populær klassisk musik og
folkemusik fra forskellige lande.
Efter koncerten er der en
stemningsfuld aftenandagt i Skovby Kirke.

Lørdag d. 9. september
kl. 8.30

Morgenkaffe med rundstykker i Særslev Præstegård.

Kl. 10.00

Salmeswing – for børn! v. Sille
Grønberg & Palle Windfeldt.
Koncert på Nordfyns Efterskole.
Musik og sang til sanserne, hjertet
og dansebenene.
Sille & Palle står bag musikken til
Ramasjang-programmet
”Rosa fra Rouladegade”.

kl. 11.00

Frokost i Særslev Præstegård.

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.

Alle er velkomne – Alt er gratis – Ingen tilmelding.

Kirkekor
Her i efteråret vil vi gerne få et kirkekor op at stå. Kirkekoret er for alle
aldre – børn, unge og voksne. Bare
man har lyst til at synge. Vi mødes
søndag kl. 9.00 i konfirmandstuen i
præstegården og øver os. Derefter
synger vi, det vi har øvet, ved samme søndags højmesse kl. 10.30 i
Ejlby Kirke eller Melby Kirke. Kirkekoret ledes af organist Georg Klinting
og kirkesanger Dorthe Pedersen.
Der er kirkekor følgende søndage:
24. september, 29. oktober og 3. december.
Vi beder om tilmelding senest tirsdag d. 19. september. Der skal min.
fem tilmeldte til, for at koret bliver
etableret. Nærmere information og
tilmelding hos Gunvor Sandvad.

Høstgudstjeneste

Festgudstjeneste

Søndag d. 24. september kl.
10.30 i Ejlby Kirke
Det er en god gammel tradition at
fejre høstgudstjeneste, når høsten
forhåbentligt er kommet godt i hus.
I år samles vi i Ejlby Kirke, som i dagens anledning er smukt pyntet
med korn og sensommerens blomster. Vi skal synge de dejlige høstsalmer og takke Gud for ”alle gode
gaver, som kommer oven ned.” Vi vil
plante et træ på Ejlby Kirkegård i anledning af reformationsjubilæet – og
drikke kirkekaffe.

Søndag d. 29. oktober kl. 10.30
i Melby Kirke
500 års jubilæet for den lutherske reformation af kirken bliver denne søndag markeret med festgudstjenester

Familiegudstjeneste – Frokost – ”Fire friske fyre på
Caminoen” Søndag d. 12. november
Kl. 10.30: Familiegudstjeneste
i Melby Kirke
Vi begynder søndagen med familiegudstjeneste i Melby Kirke:
Børn og unge fra FDF Særslev har
forberedt forskellige indslag, som
de glæder sig til at vise os alle.

Sangaften
Torsdag d. 28. september kl.
19.30 i Særslev Præstegård
Vi skal synge fra Højskolesangbogen.
Efterårets sange og andet godt. Der
bliver også kaffe/te og kage til at
smøre stemmebåndene med!

Børnekirke
Søndag d. 1. oktober kl. 9.00 i
Melby Kirke
Børnekirke er for små og lidt større
børn i førskolealderen. Voksne må
også godt være med! Vi synger enkelte vers af kendte salmer, hører en
bibelhistorie, beder Fadervor – og så
skal vi lege en leg. Børnekirke varer
en halv time.

over hele landet. Ved vores festgudstjeneste vil vi også plante et træ på
Melby Kirkegård. Martin Luther skulle nemlig have sagt, at hvis han fik
at vide, at jorden går under i morgen, ville han plante et træ i dag!
Efter festgudstjenesten er der kirkekaffe.

Efter gudstjenesten spiser vi kirkefrokost sammen i Melby Forsamlingshus. Børn spiser gratis – for
voksne er der en beskeden betaling. Vi beder om tilmelding til fællesspisning – senest tirsdag d. 7.
nov. til Gunvor Sandvad.

Kl. 13.00: ”Fire friske fyre på
Caminoen”
I foråret 2017 vandrede Jonas
Bonde Lyngsø og Niels Nielsen fra
Særslev sammen med Jakob Ferdinand Hansen og Tobias Drejer
tværs gennem Nordspanien til Santiago de Compostela på den berømte pilgrimsrute ”Camino de
Santiago”. De vil tage os med på
turen ved at vise billeder og fortælle om deres oplevelser på deres
780 km lange vandring.

Alle helgens dag
Mindegudstjeneste søndag d. 5.
november kl. 16.00 i Ejlby Kirke
Alle helgens dag mindes vi dem, vi
har mistet. Ved mindegudstjenesten
bliver navnene læst op på dem, som
er døde i vore sogne, bisat eller begravet fra en af de tre kirker siden
Alle helgens dag sidste år. Den fælles mindegudstjeneste foregår i år i
Ejlby Kirke.

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Døbte:
Melby Kirke:
Markus Møller Nørregaard
Simon Overgaard
Pedersen

Litteraturaften
Onsdag d. 15. november kl.
19.30 i Teglgården, Bogense
Kirkehøjskolen på Nordfyn indbyder
til en aften om Merete Pryds Helles
slægtskrønike: “Folkets skønhed”,
udgivet på Lindhardt og Ringhof i
2016. Slægtskrøniken er baseret på
hendes egen familiehistorie.

Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøder i
præstegårdens konfirmandstue: 6.
sept., 5. okt., 7. nov. og 5. dec. Møderne begynder kl. 19.00 og er offentlige.

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

Viede/
kirkeligt velsignede
Ejlby Kirke:
Jill & Peder Stålgren Nagel
Ann Chalotte & Michael
Alarik Havndrup Johansen

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:
Leif Helm Pedersen
Annelise Mortensen

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 3. sept.

SÆRSLEV EJLBY
12. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 10. sept. 13. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 17. sept. 14. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 24. sept. 15. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 1. okt.

16. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 8. okt.

17. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 15. okt. 18. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 22. okt. 19. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 29. okt. 20. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 5. nov.

Alle Helgens Dag

Lukket

Søndag 12. nov. 22. s. e. trinitatis

Lukket

Søndag 19. nov. 23. s. e. trinitatis

Lukket

1. s. i advent

Lukket

MELBY
09.00

BEMÆRKNINGER
v. Ole Hansen

10.30
10.30
10.30

Høstgudstjeneste – se omtale
10.30

Børnekirke kl. 9.00 i Melby Kirke – se omtale

10.30
10.30
19.00

v. Ole Hansen
10.30

16.00

Festgudstjeneste/Reformationsjubilæum – se omtale
Mindegudstjeneste – se omtale

10.30
09.00

Søndag 26. nov. Sidste s. i kirkeåret Lukket
Søndag 3. dec.

september – november 2017

Familiegudstj., kirkefrokost og foredrag – se omtale
v. Hans Sørensen

10.30
10.30

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad.

Adresser
Sognepræst Gunvor Sandvad, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 11
37, 23 44 71 09. 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
Kirkesanger Dorthe Pedersen, tlf. 26 71 10 83,
E-mail: dortheingeborg@gmail.com
Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, 5471 Søndersø,
tlf. 22 90 73 83, E-mail: hmk@mail.dk
Hjemmeside: www.de3sogne.dk

Gudstjenester på Fredensbo:

Onsdag 6. sept. kl. 14.00
Onsdag 11. okt. kl. 14.00
Onsdag 8. nov. kl. 14.00
Onsdag 6. dec. kl. 14.00

Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

Særslev – Ejlby – Melby Kirker

