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I sidste nummer af kirkebladet var 
der billeder fra den festlige genåb-
ning af Særslev Kirke, Palmesøndag 
d. 25. marts. Det var dejligt at få kir-
ken tilbage i brug, efter at den havde 
været lukket i 14 måneder. Lige si -
den er kirken blevet godt brugt til 
gudstjenester og kirkelige handlinger 
– både i glæde og sorg. 
 
I forbindelse med renoveringen af 
kirken blev der ryddet op i alle hjør-
ner og kroge – og flere smukke ting 
kom frem i dagens lys. I påsken 2017 
tog vi en fin hvid og gylden messe-
hagel i brug ved højmesser med 
nadver. I denne sommer kom så tu -
ren til bryllupstæppet, som også har 
været gemt hen en tid. 
 
Dette billede er taget i forbindelse 
med et af sommerens bryllupper i 
Særslev Kirke. Som man kan se, er 
det et stort tæppe – og tænk en-
gang: Det hele er ét stort broderi. Så 
vidt jeg kan se, er bryllupstæppet 
broderet i uldgarn med korssting – 
sikke et arbejde! Jeg har forsøgt og 

Bryllupstæppet er kommet frem i dagens lys

også opgivet at regne ud, hvor man -
ge korssting der er – det er virkelig 
mange!  
 
Indtil videre har alle vordende bru-
depar sagt ”ja tak” til at få tæppet 
lagt frem på deres store dag – og 
brudepar og gæster har glædet sig 
over det smukke tæppe.  

Ja, og så er vi – personale og menig-
hedsråd – jo altså nysgerrige og 
interesserede i at vide, om nogen 
kender til bryllupstæppets historie? 
Hvem, der har broderet tæppet – og 
hvornår det blev lavet og taget i 
brug? Ring eller skriv gerne, hvis du 
ved noget. 
 
Forhåbentlig er der i sin tid blevet 
sagt en stor tak for de mange timers 
arbejde med nål og tråd – og ellers 
skal takken lyde her: Tak for det 
smukke arbejde! 
 

Venlig hilsen  
Gunvor Sandvad

Særslev Kirke og Kirkegård fra en 

tidligere og ikke så tør sommer! 



”Du danske sommer jeg elsker dig – 
skønt du så ofte har sveget mig.” 
Disse linjer fra Thøger Larsens kendte 
sang har givet anledning til mange 
kommentarer hen over sommeren. 
Endelig fik vi en sommer, hvor solen 
og varmen fik overtaget over reg-
nen, som sidste sommer satte sit sto -
re præg på manges ferie. 
 
Der skulle dog ikke gå lang tid, før vi 
kiggede på DMI’s vejrudsigt med 
håb om lidt regn.  
 
Landmændene havde brug for regn 
til markafgrøderne og haveejerne 
havde brug for regn til roser, stauder 
og græsplæner. 
 
På vore tre kirkegårde var vi tidligt 
ude med vandslangen, efter at som-
merblomsterne var plantet i starten 
af juni måned. 1-2 gange ugentlig 

var det nødvendigt at vande for at få 
blomsterne i gang. Den brændende 
sol og de høje temperaturer var ikke 
blomsternes livret. Det er dog lykke-
des i rimeligt omfang – og med reg-
nen her midt i august, er der håb 
om, at vi kan nyde dem, indtil de må 
vige pladsen i slutningen af oktober, 
hvor granpyntningen påbegyndes. 
 
Meget værre er det dog med vore 
buksbomhække i Ejlby og Melby. 
Buksbom har det generelt svært i 
tør re perioder og denne sommer har 
haft store konsekvenser. Værst ser 
det ud på Melby Kirkegård, hvor de 
i forvejen svækkede planter ikke ser 
ud til at klare den lange tørkeperio -
de. På Ejlby Kirkegård er situationen 
lidt bedre, da en del af hækkene lig-
ger i skygge og dermed ikke er så 
udsat for den brændende sol. Men 
også her må en del bukke under. 
 

I øjeblikket går overvejelserne på, om 
der skal genplantes buksbom eller 
der skal plantes thuja. Et andet alter-
nativ kunne også være taks, der er en 
af de hækplanter, der bedst kan klare 
lange tørkeperioder. 
 

Finn Toftegaard 

Sommer med konsekvenser 

Kirkegårde under udvikling 

Gennem de senere år har begravel-
sesmønstrene ændret sig. Det vil på 
sigt få betydning for vores kirkegår -
de.  
 
De traditionelle gravsteder/familie-
gravsteder erstattes i højere grad af 
mindre urnegravsteder, plænegrav-
steder og nedsættelse i anonyme fæl-
lesgrave. Det får betydning for den 
traditionelle kirkegårdskultur og er en 

udvikling, som menighedsråd og kir-
kegårdsansatte i samarbejde skal 
rette fokus imod i de kommende år. 
 
I efteråret tages der de første initiati-
ver til dette arbejde. Kirkegårdskon-
sulent i Bogense Provsti, Tommy 
Chris tensen, vil sammen med me-
nighedsråd og graver påbegynde ar-
bejdet med besigtigelse og udar - 
bejdelse af en udviklingsplan for i 

første omgang Melby Kirkegård. Vi 
håber at kunne fortælle mere om 
projektet i næste nummer af kirke-
bladet. 
 

Finn Toftegaard  



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. og 25. nov. 
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!  
 
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 fes-
ter. Koret tager også på koncertrejser 
og har et særligt venskab med et 
norsk mandskor.  
 
Ved koncerten i Særslev kirke vil 
Horne Mandskor først synge en kir-
kelig afdeling, hvor publikum kan 
glæde sig til at høre bl.a. “Panis An -
gelicus” og “Den Hellige Stad”. Så 
føl ger fællessange med nogle af de 
gode, gamle danske sensommer- og 
høstsange, så vi alle får rørt stem-
merne. Siden følger en verdslig afde-
ling med bl.a. flere velkendte musi - 
cal-sange. Koncerten bliver i to afde-
linger med en pause midtvejs, hvor 
der serveres kaffe/te og lidt til den 
søde tand i våbenhuset. Gratis ad-
gang. 
 

Høstgudstjeneste og  
kirkegårdsvandring 

Søndag d. 23. sept. kl. 10.30  
i Melby Kirke 

 
Høsten blev tidlig i år. Vi håber, den 
er kommet godt i hus. Vi samles til 
høstgudstjeneste og synger de go -
de, gamle høst- og efterårssalmer 
og takker Gud for høsten. Melby 
Kirke bliver i dagens anledning 
smukt pyntet med sensommer-
blomster, frugt og korn.  
 
Kirkegårdsvandring – kom og 
hør nogle hyggelige fortællinger 
Menighedsrådet vil gerne invitere 
alle interesserede til kirkegårdsvan-
dring ved Melby Kirke efter høst-
gudstjenesten. Vi har fået Elsemarie 
Rasmussen og Mikael Eg Andersen, 
begge fra Melby, til at komme og 
fortælle om nogle af de søde, sjove, 
rare, betydningsfulde og - måske -  
specielle mennesker, der ligger be-
gravet på kirkegården. 
 
Arrangementet begynder med, at 
vi byder ALLE, der har lyst at del-
tage, på et let traktement i eller 
uden for kirken ca. kl. 11.30 - og 
forventer, at turen rundt starter ca. 
kl. 12.00. Deltagelse er gratis. 
 
 
 
 
 
 
 



Loppegudstjeneste 
Lørdag d. 29. sept. kl. 9.30  
på markedspladsen i Melby 
I år har loppemarkedet i Melby 15 
års jubilæum. Som noget nyt begyn-
der loppemarkedet i år med en lille, 
kort gudstjeneste i teltet på markeds-
pladsen, før handlen går løs. Guds-
tjenesten handler om livsglæde – 
som optakt til en fornøjelig markeds-
dag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter A.G. i Bogense Kirke 
Tirsdag d. 23. okt. kl. 19.30  
Bogense Kirke får besøg af Peter 
A.G., den legendariske forsanger fra 
GNAGS. Peter A.G. vil fortælle om sit 
forhold til den danske sang, kirken, 
troen og de store emner i livet. Peter 
A. G er en levende og karismatisk for-
tæller, og det bliver en oplevelse at 

høre ham uddybe sit valg af fælles-
sange, som akkompagneres af Klaus 
Andersen på kirkens flygel. Derud-
over synger Peter A.G. også solo, og 
der serveres kaffe undervejs. 
  
Billetterne købes gennem Billetnet 
og koster kr. 175, dog bliver en min-
dre del solgt ved indgangen umid-
delbart før arrangementet. Alle er 
velkomne. 
 
Familiegudstjeneste  
Søndag d. 28. okt. kl. 10.30  
i Melby kirke 
Igen i år fejrer vi familiegudstjeneste 
den sidste søndag i oktober, som 
også kaldes BUSK-dagen. BUSK står 
for: Børn – Unge – Sogn – Kirke. 
BUSK-dagen er blevet indført af kir-
kelige børne- og ungdomsorganisa-
tioner (bla. FDF) for at sætte fokus på 
børn og unge i kirken. FDF Særslev 

medvirker ved familiegudstjenesten 
med temaet: ”At være tegnet i Guds 
hånd”. 
 
Efter gudstjenesten er der fællesspis-
ning i Melby Forsamlingshus. Børn 
spiser gratis - for voksne er der en be-
skeden betaling. Af hensyn til plan-
lægningen bedes man tilmelde sig 
fællesspisningen senest tirsdag d. 23. 
oktober til Gunvor Sandvad: tlf. 
64841137 / 23447109, gsa@km.dk 
 
 
Alle helgens dag   
Mindegudstjeneste søndag d. 4. 
nov. kl. 16.00 i Særslev Kirke 
Alle helgens dag mindes vi på en 
særlig måde 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. Vi tænder levende lys og 
mindes de døde. Sidste år foregik 
mindegudstjenesten Alle helgens 
dag i Ejlby Kirke. På billedet ses de 
mange lys, som blev sat i døbefon-
ten. 
 



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: 
Emma Kølleskov Giehm 
Nohr Jensen 
Ina Noarki Sjøgren Funder 
Mathiasen 
Victoria Steenvinkel Petersen 
Freja Holm Ringgaard 
 
 

Siden sidst – Praktiske oplysninger 
Viede/ 
kirkeligt velsignede 
 
 

Særslev Kirke: 
Sidsel &  
Jens Holm Ringgaard 
 
Helle Aabjerg Augustinussen 
& Gonzalo Oazaxa Bermejo 

Begravede/bisatte: 
 
Særslev Kirke: 
Nina Margrete Rasmussen 
Knud Henning Rasmussen 
Erik Anders Petersen 
Thorkild Jacobsen 
 
Melby Kirke: 
Ebba Alice Tønnesen 
 

Hverdagsgudstjeneste:  
”Lys i mørket”  
Torsdag d. 15. nov. kl. 19.00  
i Særslev Kirke 
Vores konfirmander medvirker ved 
denne aftengudstjeneste. Gudstje-
nestens tema bliver ”Lys i mørket”. 
Det kan vi godt have brug for i den 
mørke november. ”Jeg er verdens 
lys. Den, der følger mig, skal aldrig 
vandre i mørket, men have livets lys, 
” sagde Jesus. Velkommen til aften-
gudstjeneste om lys i mørket! Efter 
gudstjenesten er der kirkekaffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Indsamling 
Fra påske til pinse blev der indsamlet 
871,50 kr. i kirkebøsserne til Børne-
sagens Fællesråds Konfirmationsind-
samling. Tak for gaven. Ved 
høstgudstjenesten bliver der samlet 
ind til Kirkens Korshær. 
  
Menighedsrådsmøder 
Der afholdes menighedsrådsmøder i 
præstegårdens konfirmandstue: 5. 
sept. (kl. 18.30), 4. okt., 6. nov., 5. 
dec. Møderne begynder kl. 19.00 og 
er offentlige. 



 

GUDSTJENESTER   

DATO                           SÆRSLEV  EJLBY     MELBY    BEMÆRKNINGER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad.  

 

Søn. 2. sept.     14. s. e. trinitatis                        10.30 (K)                    Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00 
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        Høstgudstjeneste og kirkegårdsvandring 
Lør. 29. sept.                                                                       09.30        Loppegudstjeneste på markedspladsen 
Søn. 30. sept.   18. s. e. trinitatis    10.00 (K)                                         
Søn. 7. okt.      19. s. e. trinitatis    09.00                                             v. Ole Hansen 
Søn. 14. okt.    20. s. e. trinitatis    09.00           10.30 (K)                     
Søn. 21. okt.    21. s. e. trinitatis    10.30 (K)                                         
Søn. 28. okt.    22. s. e. trinitatis                                          10.30        Familiegudstjeneste og fællesspisning 
Søn. 4. nov.      Alle Helgensdag     16.00                                             Mindegudstjeneste 
Søn. 11. nov.    24. s. e. trinitatis                        19.00                          v. Ole Hansen 
Tors. 15. nov.                                 19.00 (K)                                        ”Lys i mørket” - aftengudstjeneste 
Søn. 18. nov.    25. s. e. trinitatis    10.30 (K)                                         
Søn. 25. nov.    Sidste s. i kirkeåret                                       10.30 (K)  Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00 
Søn. 2. dec.     1. s. i advent          10.30 (K) 
 
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 12. sept. kl. 14.00 

Onsdag 10. okt. kl. 14.00 

Onsdag 14. nov. kl. 14.00 

Onsdag 5. dec. kl. 14.00  
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