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Palmesøndag d. 25. marts var en
festlig og dejlig dag. Vi havde fest-
gudstjeneste i Særslev Kirke i anled-
ning af, at vi kunne tage kirken i
brug efter 14 måneders renovering
og indvendig kalkning. Her er nogle
billeder fra den festlige dag:

Biskop Tine Lindhardt og formand
Hanne Kjemtrup med dåbsfad på vej
ind i kirken. Medlemmer af menigheds-
råd og konfirmander følger efter i pro-
cessionen med kirkens øvrige hellige
kar, alterlys og bøger.

Så fik vi Særslev Kirke tilbage...

Biskoppen modtager kirkens hellige kar
og bøger og lægger det på plads på
alteret.

Biskop Tine Lindhardt erklærer her
Særslev Kirke for genåbnet efter reno-
vering og kalkning.

Biskoppen holdt palmesøndags prædi-
ken.

Sognepræst Gunvor Sandvad gør klar
til søndagens nadver.



Mange mennesker var mødt frem – det var dejligt.
Gunvor Sandvad fortæller – og sikke flot bispekåben er …

To af årets konfirmander fik den ærefulde opgave at plante
et Ingrid Marie æbletræ i anledningen af 500 året for refor-
mationen og for genåbningen af Særslev Kirke.FDF Særslev med fanen gik forrest i den festlige procession.

Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup takkede håndvær-
kerne for flot og veludført arbej de.

Det nykalkede kirkerum blev beundret, mens vi nød vin og
kransekage. Biskoppen opfordrede os til nu at bruge kirken
og sagde blandt andet: ”… kom bare med fedtede fingre og
jord på støvlerne – kom og brug det flotte kirkerum.”



Tillykke til konfirmanderne

Øverst fra venstre: Jeppe Skov Petersen, Charley Stålgren Broxgaard Nagel, Anders Møller Kofoed, Nicolai Marius Jauert, Mikkel Friis
Møller, Nicolas Arnberg Nielsen, Frederik Reinholt Thomsen, Mads Stricker, Rune Kirkeskov Skals.
Midten fra venstre: Liva Bolander Olsen, Victoria Slettemose Conradsen, Rikke Breckling, Josefine Bruhn Lyder, Olivia Ellen Myrup Olsen, 
Freja Schwertfeger, Karoline Konggaard Skovhus Jakobsen, Julie Hvid Nielsen, Mine Marie Veje.
Forrest fra venstre: Chalina Leth-Møller, Mia Milling, Celina Mei-Lin Berg Andreasen, Line Reifling Pedersen, Lea Edith Marie Nielsen, 
Sofie Hald Degnbol.

Søndag d. 15. april var Særslev Kirke fyldt til sidste plads til festlig konfirmation. Det var en dejlig festdag og konfirmanderne
og deres familier ønskes tillykke. Her er billede af vores konfirmander:

Konfirmation i 2019
Konfirmationsforberedelsen begyn-
der med gudstjeneste i Særslev Kir -
ke, søndag d. 19. august kl. 19.00.
Her bliver de nye konfirmander og
deres forældre budt velkommen.
Efter gudstjenesten er der kaffe/te
mv. og praktisk orientering. 
  Konfirmationsforberedelsen er om

tirsdagen – første gang tirsdag d. 21.
august. Først i midten af juni, når
skemalægningen på Særslev Skole er
færdig, er det afklaret, om konfirma-
tionsforberedelsen bliver i morgenti-
mer eller eftermiddagstimer. 
  Derefter skriver jeg til forældre og
elever i den nuværende 6. kl. på Sær-
slev Skole med nærmere informa-

tion. Andre som ønsker konfirmation
her i pastoratet i foråret 2019 bedes
henvende sig til mig – helst før som-
merferien.
  I 2019 bliver der konfirmation søn-
dag d. 28. april i Ejlby Kirke og
Melby Kirke og søndag d. 5. maj i
Særslev Kirke. 

Gunvor Sandvad



Familiegudstjeneste
Torsdag 7. juni kl. 18.00 
i Særslev Kirke
Minikonfirmanderne slutter af med
familiegudstjeneste i Særslev Kirke,
hvor alle er velkomne. Bagefter er fa-
milieløb med spændende poster i
præstegårdshaven, som FDF Særslev
har arrangeret. Og så er der pølser,
kaffe, kage m.m. Billedet viser nogle
af minikonfirmanderne, som er ved
at finde ”får”, der er blevet væk!

Sommerudflugt til 
Sønderjylland
Tirsdag d. 12. juni kl. 8.30 
fra Særslev Kirke
Se nærmere program i sidste kirke-
blad. Tilmelding senest mandag d. 4.
juni til Bodil Lind, tlf. 40 87 46 70
eller Hanne Hansen, tlf. 60 93 77 18

Sommerkoncert 
i Veflinge Kirke
Onsdag d. 20. juni kl. 19.00 
Et tilbud fra Kirkehøjskolen på Nord-
fyn: Emma, som er sanger på musik-
konservatoriet i Odense, og Jakob,
som er organist ved Grindløse, Klinte
og Nørre Sandager Kirker, vil sam-
men fremføre danske sommersange.
Bagefter vil der være en forfriskning

på kirkegården. Alle er meget vel-
komne. Gratis adgang.

FDF sæsonopstart – frilufts-
gudstjeneste, leg og sjov
Lørdag d. 25. aug. kl. 14.00 
ved Asylet
FDF Særslev inviterer til en hyggelig
eftermiddag ved vores Kredshus Asy-
let, Hemmerslev 22 som optakt til
den nye sæson, som starter op i uge
35. Vi begynder med friluftsgudstje-
neste og derefter vil der være
kaffe/te og kage. Der vil blive arran-
geret forskellige lege og aktiviteter
for både børn og voksne. Der vil
også være mulighed for at høre
mere om, hvad vi laver, når vi er til
FDF.

Heidi Nielsen, kredsleder 

Babysalmesang 
Næste hold med babysalmesang
foregår onsdage kl. 10.00 fra 29. au-
gust til og med 10. oktober 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 for-
middagskaffe/-te. Man er også vel-
kommen, selvom man kun kan være
med nogle af gangene. Nærmere in-
formation og tilmelding hos Gunvor
Sandvad. 

Børnekirke 
Søndag d. 2. sept. kl. 9.00 
i Særslev Kirke
Børnekirke er en halv time med kirke
i børnehøjde: Sang og bevægelse,
bibelhistorie og leg. Børnekirke er til-
rettelagt for børn i alderen 1-10 år.
Men alle er selvfølgelig velkomne! 

Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøder i
præstegårdens konfirmandstue: 6.
juni, 7. aug., 5. sept. (kl. 18.30). Mø-
derne begynder kl. 19.00 og er of-
fentlige.



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 sam-
men 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 registrerin -
gen. Ved hjemmefødsel skal
forældrene kontakte præsten
inden 14 dage efter fødslen.
Hvis forældrene er gift, bliver
faderskabet auto matisk regis-
treret. Hvis forældrene ikke er
gift og ønsker fælles forældre-
myndighed, 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 bor-
gerligt gift, kan man få en kir-
kelig velsignelse af sit æg -
teskab.

Dødsfald og begra-
velse/bisættelse
Dødsfald skal meddeles hur-
tigst muligt til præsten i bo-
pælssognet – direkte eller via
en bedemand. Begravelse eller
bisættelse fra kirken aftales
med præsten. Gravsted aftales
med graveren.

Navneændring og bestil-
ling af attester
Kan ansøges via Borger.dk eller
ved henvendelse til præsten.

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle guds-
tjenester og arrangementer,
der tilrettelægges af menig-
hedsrådet. 
Bestilling skal ske senest da -
gen før, hvor der samtidig
kan anmodes om handicap-
kørsel.

Tlf. 64 84 14 85

Menighedsrådet betaler for
benyttelse af kirkebilen.

Døbte:

Særslev Kirke:
Sigrid Holstebro Flyman

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Viede/
kirkeligt velsignede

Ingen

Begravede/bisatte:

Særslev Kirke:
Aage Kærgaard
Svend Åge Petersen
Marie Larsen

Ejlby Kirke:
Ruth Jensen

Koncert med Horne 
Mandskor
Fredag d. 14. sept. kl. 19.30 
i Særslev Kirke
Horne Mandskor blev stiftet i 1845 –
og har i dag ca. 40 sangere. Koret
synger flerstemmigt – og et blandet
repertoire fra klassisk kirkemusik til
danske og engelske sange, opera og
musical. Horne Mandskor giver både
koncerter i kirker og ved private fe s -
t er. Koret tager også på koncertrejser
og har et særligt venskab med et
norsk mandskor. 

Ved koncerten i Særslev Kirke vil Hor -
ne Mandskor først synge en kirkelig af-
deling, hvor publikum kan glæde sig
til at høre bl.a. »Panis Ange licus« og
»Den Hellige Stad«. Så følger fælles-
sange med nogle af de gode, gamle
danske sensommer- og høstsange, så
vi alle får rørt stemmerne. Siden følger
en verdslig afdeling med bl.a. flere vel-
kendte musi cal-san ge. Koncerten bli-
ver i to afdelinger med en pause
midtvejs, hvor der serveres kaffe/te og
lidt til den søde tand i våbenhuset.
Gratis adgang.



GUDSTJENESTER
DATO                           SÆRSLEV  EJLBY     MELBY    BEMÆRKNINGER

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad. 

Søn. 3. juni    1. s. e. trinitatis        09.00           10.30 (K)                    
Tors. 7. juni                                    18.00                                             Familiegudstjeneste med minikonfirmanderne
Søn. 10. juni  2. s. e. trinitatis        10.30 (K)                                        
Søn. 17. juni  3. s. e. trinitatis        09.00                                             v. Hans Sørensen
Søn. 24. juni  4. s. e. trinitatis                                              09.00        v. Ole Hansen
Søn. 1. juli      5. s. e. trinitatis        10.30 (K)                                        
Søn. 8. juli      6. s. e. trinitatis                            10.30 (K)                    
Søn. 15. juli    7. s. e. trinitatis        10.30 (K)                                        
Søn. 22. juli    8. s. e. trinitatis        09.00                             10.30 (K)  
Søn. 29. juli    9. s. e. trinitatis        10.30 (K)                                        
Søn. 5. aug.   10. s. e. trinitatis      09.00                                             v. Ole Hansen
Søn. 12. aug. 11. s. e. trinitatis      09.00           10.30 (K)                    
Søn. 19. aug. 12. s. e. trinitatis      19.00 (K)                       10.30 (K)  Særslev Kirke: Velkomst for de nye konfirmander
Lør. 25. aug.                                                                                        Familiegudstjeneste ved Asylet kl. 14.00
Søn. 26. aug. 13. s. e. trinitatis      10.30 (K)                                        
Søn. 2. sept.   14. s. e. trinitatis                          10.30 (K)                    Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00 – se omtale
Søn. 9. sept.   15. s. e. trinitatis      09.00                                             v. Ole Hansen
Søn. 16. sept.16. s. e. trinitatis      10.30 (K)                                        
Søn. 23. sept.17. s. e. trinitatis                                            10.30 (K)  Høstgudstjeneste

K = Der er kirkekaffe/-te efter gudstjenesten.

Særslev – Ejlby – Melby Kirker
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. juni kl. 14.00

Onsdag 8. aug. kl. 14.00

Onsdag 12. sept. kl. 14.00  
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