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Palmesøndag genåbnes Særslev Kirke
Palmesøndag d. 25. marts kl. 10.30
bliver der festgudstjeneste i Særslev
Kirke. Vi tager kirken i brug igen,
efter at den har været lukket siden
begyndelsen af februar 2017. Det
glæder vi os meget til.
Vores biskop Tine Lindhardt kommer
og fejrer dagen sammen med os.
Festgudstjenesten vil begynde med
en indgangsprocession, hvor medlemmerne af menighedsrådet vil bære Bibelen og kirkens hellige kar ind
i kirken – dvs. dåbsfadet, dåbskanden, nadverkalken, nadverdisken

m.m.. Når alt er lagt på sin rette
plads, vil biskoppen erklære kirken
for genåbnet. Tine Lindhardt vil også
prædike ved festgudstjenesten.
I efteråret 2017 plantede vi æbletræer på kirkegårdene i Ejlby og Melby for at markere 500 året for Martin
Luther og reformationen. Det har
hele tiden været planen, at der også
skulle plantes et æbletræ på Særslev
Kirkegård. Det vil vi gøre Palmesøndag umiddelbart efter gudstjenesten. Så kan æbletræet stå som et
minde både om reformationsjubilæet og genåbningen af Særslev
Kirke efter den lange renoveringstid.
Efter festgudstjenesten serverer menighedsrådet vin og kransekage til
alle. Der vil være mulighed for at gå
rundt og betragte det flotte resultat.
Vi glæder os meget til at få Særslev
Kirke i brug igen. Fra menighedsrådet og personalet skal der lyde en
stor tak til de mange håndværkere
og specialister, arkitekt, myndigheder og Nationalmuseet, som har
givet mange timers arbejde for at
istandsætte Særslev Kirke – med alle

de uforudsete udfordringer, der har
været undervejs. TAK!
Med venlig hilsen
Gunvor Sandvad

Sig nærmer tiden
Det er nu over et år siden, at menigheden ved Særslev Kirke har kunnet synge
med på bl.a. Grundtvigs salmer i Særslev Kirke – men nu er der håb forude.
Det store og omfangsrige kalknings- og
renoveringsarbejde er ved at være slut
og kirken vil kunne genåbne Palmesøndag den 25. marts. Forud er gået et
omfangsrigt arbejde, som løbende er
beskrevet her i Kirkebladet.
Siden sidste kirkeblad er kalkningsarbejdet afsluttet og med et flot resultat. Alligevel vil der kunne gå op
til 3 måneder, inden de påførte
puds- og kalklag er tørret helt i
bund.
Efter at orgel, prædikestol, døbefont, altertavle, knæfald og stolerækker er ”pakket ud”, forestår der et
stort og tidskrævende rengøringsarbejde. Konservator Karsten Andersen
i Ringe står for rengøringen af altertavlen, hvor der skal tages stort hensyn til altertavlens mange udskæringer og guldbelagte flader. Firmaet
forestår også en rensning og delvis
renovering af kirkeskibet.
De nuværende lysekroner og væglampetter bliver rengjort og oppoleret, inden de igen hænges op. Endvidere monteres de med nye energibesparende LED-pærer.
Koret har tidligere være ”oplyst” af
3 mindre vægspots, som ikke helt

har leveret den ønskede lysstyrke.
Det rådes der bod på nu, hvor der
midt i koret bliver ophængt en lyskrans i messing. En meget smuk løsning og som samtidig giver de nødvendige antal lux.
Kirkens nuværende lyd- og højttaleranlæg renoveres også. De nuværende højttalere udskiftes og selve
lydanlægget trimmes, så det opfylder tidens krav. Bl.a. giver anlægget
fremover mulighed for brug af trådløs mikrofon.
Mange har lagt vejen forbi og kigget ind i kirken for at følge med i arbejdet. Det har været hyggeligt med
de mange besøg og det oftest stillede spørgsmål har været: ”Hvornår
åbner I igen?”

På det seneste menighedsrådsmøde blev den endelige tidsplan
godkendt og det betyder, at Særslev
Kirke genåbner Palmesøndag den
25. marts. Sig nærmer tiden… – og
vi glæder os SÅ meget.
Finn Toftegaard

Indsamling i kirkerne

Menighedsrådsmøder

I fastetiden – fra fastelavns søndag til påske – samler vi ind
til Kirkens Korshær. Kirkens Korshær hjælper fattige, ensomme, hjemløse og psykisk sårbare mennesker over hele
landet. I julen og nytåret blev der givet 910,00 kr. til Kirkens Korshær. Tak for gaven!

Der afholdes menighedsrådsmøder i præstegårdens konfirmandstue: 6. marts (kl. 18.30), 4. april, 3. maj (efter menighedsmødet), 6. juni. Møderne begynder kl. 19.00 og
er offentlige.

Babysalmesang
Forårets babysalmesang begynder
onsdag d. 7. marts kl. 10.00. Vi mødes hver onsdag kl. 10 til og med 25.
april. Før påske er vi i præstegårdens
konfirmandstue og efter påske i Særslev Kirke. Babysalmesang er en god
halv time med sange, rytmer, dans
og fagter for babyer op til ca. 1 år og
deres forældre. Bagefter er der tid til
hyggelig snak og formiddagskaffe/te. Man er også velkommen, selvom
man kun kan være med nogle af
gangene. Nærmere information og
tilmelding hos Gunvor Sandvad.

Kirkehøjskolen:

”Landskabet
som spejl” – foredrag og fællessang
Tirsdag d. 13. marts kl. 19.30 i
Skovby Sognehus
Med billeder og fællessang fortæller
Maren Bock Grønløkke, cand. mag.
i kunsthistorie m.m., om udviklingen
i den danske identitetshistorie fra
Guldalderen til i dag. Vi skal se billeder af landskabsmalerier gennem
200 år og synge de kendte årstidsog fædrelandssange fra Højskolesangbogen fra samme tid.

nes billeder være udstillet i Særslev
Kirke. Billederne kan ses i kirken resten af påsken.

Haydns 7 korsord
Langfredag d. 30. marts kl.
14.00 i Særslev Kirke
Vi fortsætter den mangeårige tradition med Langfredagskoncert i Særslev Kirke, hvor vi skal høre Joseph
Haydns værk ”De 7 korsord” for fire
strygere – og med læsninger fra Jesu
lidelseshistorie mellem musikstykkerne. Koncerten spilles af Søren Friis
på cello, Esther Mielewczyk på
bratsch, Carl Sjöberg og Bjarne E.
Hansen på violiner. De ses her på billedet fra Langfredagskoncerten i
2017 i Melby Kirke.

Minikonfirmander
Efter påske kan børn i 4. klasse være
minikonfirmand. 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.
Minikonfirmanderne skal på opdagelse i kirken, høre bibelfortællinger,
synge, lege m.m. sammen med
Gunvor Sandvad og Bodil Knudsen,
medlem af menighedsrådet. Første
gang er tirsdag d. 10. april – og vi slutter med familiegudstjeneste og -løb i
præstegårdshaven, torsdag d. 7. 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. 3. april kl.
19.00. Går barnet i skole andre steder, bedes man henvende sig direkte
til Gunvor Sandvad, hvis man gerne
vil være med.

Udstilling af konfirmandernes billeder
Skærtorsdag d. 29. marts kl.
19.00 i Særslev Kirke
Også i år laver konfirmanderne malerier inspireret af
de bibelvers, som
de hver især vil få
som
konfirmationsord.
Ved
aftengudstjene sten Skærtorsdag
vil konfirmander-

Fælles gudstjeneste
2. påskedag
Mandag d. 2. april kl. 10.30
i Bogense Kirke
2. påskedag er der fælles gudstjeneste for de 13 nordfynske sogne,
som også arrangerer kirkehøjskole
sammen. Vi samles i Bogense Kirke
kl. 10.30.

Minikonfirmanderne i 2017 lavede lys,
døbefonte og en altertavle.

Kirkehøjskolens forårstur
Lørdag d. 14. april
Årets kirkehøjskoleudflugt kommer
til at stå i billedkunstens tegn. Vi skal
bl.a. besøge Fåborg Museum. Maren
Bock Grønløkke vil introducere os til
de fynske malere, hvis værker er udstillet i den smukke gamle museumsbygning, der i sig selv er en seværdighed. Mere detaljeret program bliver fremlagt i kirkerne og kan ses på
hjemmesiden i begyndelsen af
marts. Afgang kl. 9.30 fra Hårslev
Kirke og hjemkomst ud på eftermiddagen. Tilmelding senest 7. april til
Gunvor Sandvad.

Konfirmationer:
Forår er konfirmationstid! Vi glæder
os sammen med de unge og deres
familier til konfirmationen:
Søndag d. 15. april kl. 10.30
i Særslev Kirke:
Konfirmanderne:
Celina Mei-Lin Berg Andreasen
Rikke Breckling
Victoria Slettemose Conradsen
Sofie Hald Degnbol
Karoline Konggaard Skovhus
Jakobsen
Nicolai Marius Jauert
Anders Møller Kofoed
Chalina Leth-Møller
Josefine Bruhn Lyder
Mia Milling
Mikkel Friis Møller
Charley Stålgren Broxgaard Nagel
Julie Hvid Nielsen
Lea Edith Marie Nielsen
Nicolas Arnberg Nielsen
Liva Bolander Olsen
Olivia Ellen Myrup Olsen

Line Reifling Pedersen
Jeppe Skov Petersen
Freja Schwertfeger
Rune Kirkeskov Skals
Mads Stricker
Frederik Reinholt Thomsen
Mine Marie Veje
Telegrammer, gaver mv. til konfirmanderne kan afleveres i konfirmandstuen i præstegården.
I 2019 bliver der konfirmation søndag
d. 28. april i Ejlby Kirke og Melby Kirke
og søndag d. 5. maj i Særslev Kirke. På
billedet ses konfirmanderne i 2016
på vej fra præstegården til Særslev
Kirke, mens kirkeklokkerne ringer
festligt!

Der er lejlighed til debat og udveksling af gode idéer – og menighedsrådet byder på kaffe/te!

Pilgrimsvandring 2. pinsedag
Mandag d. 21. maj
Traditionen tro er 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. Prædikant er Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Svendborg. Der er bustransport
tilbage til Veflinge præstegård, hvor
der vil være fælles aftensmad. Tilmelding er ikke nødvendig.

Børnekirke
Søndag d. 29. april kl. 9.00
i Særslev Kirke
Så er vi tilbage med børnekirke i Særslev Kirke! En halv time med kirke i
børnehøjde: Enkle børnesalmer, bibelhistorie og leg. Børnekirke er tilrettelagt for børn i alderen 0 – 7 år.
Men alle er selvfølgelig velkomne!

Menighedsmøde
Torsdag d. 3. maj kl. 19.00
Alle er velkomne til det årlige menighedsmøde i præstegårdens konfirmandstue. Menighedsrådet fortæller
om sit arbejde, økonomi og visioner.

Sommersangaften i Ejlby Kirke
Torsdag d. 31. maj kl. 19.30
Vi synger sommeren ind med fællessang fra Højskolesangbogen. Midtvejs er der kaffe/te og lidt til den
søde tand.

Sommerudflugt til
Sønderjylland
Tirsdag d. 12. juni
I år sætter vi kursen mod Sønderjylland. Der bliver formiddagskaffepause på Herrestedgaard, sognegård
ved Toftlund Kirke. Vi fortsætter mod
vest til Ballum i Tøndermarsken. Her
besøger vi Ruth og Christian Lorenzen på marskgården Klægager. De er
6. generation på marskgården og vil
fortælle om livet på gården før og
nu. De serverer traditionel sønderjysk
middag for os.
Om eftermiddagen kører vi til Løgumkloster, hvor vi skal se Løgumkloster Kirke og kloster, der var et
stort cistercienserkloster i middelalderen. Vi skal også besøge Løgumkloster Refugium, som er et ferie-,
kursus- og rekreationssted. Her får vi
eftermiddagskaffe og sønderjysk
”brødtorte”, inden turen går tilbage
til Særslev, hvor vi vil være ca. kl.
18.00. Pensionistforeningen og Menighedsrådet arrangerer sommerudflugten sammen.
Praktiske oplysninger:
Afgang fra Særslev kirke kl. 8.30.
Pris: 200 kr. pr. person, som betales
i bussen.
Tilmelding senest mandag d. 4. juni
til Bodil Lind, tlf. 40 87 46 70 eller
Hanne Hansen, tlf 60 93 77 18

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Døbte:

Viede/
kirkeligt velsignede

Ingen
Ingen

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 ansvarser-

klæring” 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 kirkelig velsignelse af sit ægteskab.

Begravede/bisatte:
Ejlby Kirke:
Kaj Rosenkilde Pedersen
Niels Melvang

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.
Bestilling skal ske senest dagen før, hvor der samtidig
kan anmodes om handicapkørsel.

Tlf. 64 84 14 85
Menighedsrådet betaler for
benyttelse af kirkebilen.

GUDSTJENESTER
DATO
Søn. 4. marts
Søn. 11. marts
Søn. 18. marts
Søn. 25. marts
Tors. 29. marts
Fre. 30. marts
Søn. 1. april
Man. 2. april
Søn. 8. april
Søn. 15. april
Søn. 22. april
Fre. 27. april
Søn. 29. april
Søn. 6. maj
Tors. 10. maj
Søn. 13. maj
Søn. 20. maj
Man. 21. maj
Søn. 27. maj
Søn. 3. juni
Tors. 7. juni
Søn. 10. juni

marts – maj 2018

SÆRSLEV
3. s. i fasten
Midfaste søndag
Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
Bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kr. Himmelfart
6. s. e. påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis

Lukket
Lukket
Lukket
10.30 (K)
19.00
14.00
10.30

EJLBY

MELBY

BEMÆRKNINGER

11.00 (K) v. Lene Kjemtrup Christensen
10.30 (K)
10.30 (K)
10.30
10.30
09.00

Festgudstjeneste v. biskop Tine Lindhardt
Konfirmandernes billeder udstilles i Særslev Kirke
Langfredagskoncert i Særslev Kirke
Fælles gudstjeneste i Bogense Kirke kl. 10.30

09.00
10.30
09.00
10.30 (K)
09.00
19.00
10.30 (K)
09.00
10.30
19.00
09.00
18.00
10.30 (K)

10.30 (K)
Konfirmation
v. Ole Hansen
10.30 (K) Børnekirke i Særslev Kirke – se omtale

10.30 (K)
09.00
10.30 (K) Pilgrimsvandring fra Veflinge Kirke kl. 8.00
v. Ole Hansen
10.30 (K)
Familiegudstjeneste med minikonfirmanderne

K = Der er kirkekaffe/-te efter gudstjenesten.
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad.

Særslev – Ejlby – Melby Kirker
Kirkegårdskontor, Kirkevej 2, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 16 75,
Åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 9-10

Gudstjenester på Fredensbo:

Ledende graver Finn Toftegaard, tlf. 64 84 16 75 - 40 13 14 51,
E-mail: finn.toftegaard53@gmail.com

Onsdag 14. marts kl. 14.00

Organist Georg Klinting, tlf. 64 82 10 10, E-mail: gklinting@gmail.com

Onsdag 11. april kl. 14.00

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

Onsdag 16. maj kl. 14.00
Onsdag 6. juni kl. 14.00

Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

Sognepræst Gunvor Sandvad, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø,
tlf. 64 84 11 37 – 23 44 71 09 , E-mail: GSA@km.dk (mandag fridag)

