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“Vil du med i kirke på søndag?”
“Kirken den er et gammelt hus, står,
om end murene falde.” Sådan skrev
Grundtvig i 1836. Kirken er der, når
vi har brug for den. Til de store milepæle i livet: Barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse – og når
livet gør ondt og det hele føles tungt
og ubærligt!
Men kirken har også brug for os –
året rundt, hvor der holdes gudstjenester! Hvis ikke vi kommer i kirken,
mister vi noget værdifuldt; og det
ender med, at en del kirker må lukke!
Mange mennesker kalder sig kulturkristne. De tager ikke afstand fra kirken. De erkender, at den er fundamentet for vores måde at tænke og
handle på. Men at opsøge kirken er
en anden sag.
Jeg tror, at mange måske bliver væk
på grund af generthed eller blufærdighed. For hvad vil folk tænke, hvis
jeg pludselig begynder at gå i kirke
“i utide”?

For nylig stødte jeg på et læserbrev
af Phillip Faber, leder af DR’s pigekor.
Han skrev, at det ikke var kirkens /
præsternes opgave at trække folk i
kirke. ”Kom selv, tag din nabo under
armen og mød op!” skrev han.
Jeg hører til dem, der går i kirke en
gang imellem, og hver gang tænker
jeg: ”Hvor er det ærgerligt, at der
ikke kommer flere. De snyder jo sig
selv – går glip af noget meget værdifuldt.”

De fleste her i vores tre sogne er
medlemmer af folkekirken – 89%.
De er med til at vedligeholde vores
smukke gamle kirker og sikre, at der
afholdes gudstjenester. Kirken står
klar hver søndag: opvarmet, smukt
oplyst og ekstra pyntet til højtiderne.
Organist, kirkesanger, kirketjener,
præst – alle er de velforberedte og
imødekommende. Også graverne
gør et stort arbejde med at passe og
renovere kirkegårdene.

Der bliver taget imod os i døren med
stor hjertelighed. Man føler sig velkommen. Højmessen afvikles i ro og
værdighed. Der er tid til fordybelse
og eftertanke. Dagens prædiken er
altid klar og enkelt opbygget. Budskabet går tydeligt igennem. Salmevalget understøtter dagens tekst så
fint. Kort sagt: Der er meget værdifuldt, livsbekræftende og opløftende
at hente i kirken!
Jeg har siddet i menighedsrådet i tre
år og fået indblik i, hvor omfattende
og tidskrævende det arbejde faktisk

Julehjælp
Menighedsplejen i Særslev-EjlbyMelby sogne tilbyder julehjælp til
økonomisk betrængte med bopæl i
pastoratet. Ansøgningsskemaer ligger i de tre kirkers våbenhuse, kan
downloades fra www.de3sogne.dk
eller hentes i præstegården. Ansøgningsfrist: Søndag d. 1. dec.
Man kan give et bidrag til julehjælpen i kirkebøsserne eller på Mobile
Pay nr. 32556. På forhånd tak!

Adventsgudstjeneste
& risengrød
Søndag d. 1. dec. kl. 10.30
i Særslev Kirke
1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen. Vi begynder
det nye kirkeår og ser frem til at fejre
jul. Måske begynder vi også en ny
tradition: Efter gudstjenesten serve-

er. Der bliver lagt mange kræfter i at
få det hele til at fungere. “Kirken den
er et gammelt hus, står, om end murene falde.” Ja, murene skal nok holde – men hvad med kirken?
Mon ikke mange endnu husker genindvielsen af Særslev Kirke? Kirken var
helt fuld, og vores biskop, Tine Lindhardt, holdt en flot prædiken og tale, hvor hun bl.a. sagde: ”Husk nu at
bruge jeres kirke. Kom, som I er!”
Annette Kofoed
menighedsrådsmedlem

rer menighedsrådet kirkefrokost i
Præstegården, så vi kan hygge os
med at spise sammen. I anledning af
advent og december serveres der risengrød! Vil man spise med, koster
det 30 kr. for voksne og gratis for
børn.
Tilmeld dig gerne senest 28. nov. til
Gunvor på tlf. 23447109.

Musikgudstjeneste
Søndag d. 8. dec. kl. 15.00
i Særslev Kirke

Det er en mangeårig tradition, at
musikholdene fra Nordfyns Gymnasium synger i Særslev kirke ved en
adventsgudstjeneste. Vi glæder os til
at høre de unge synge 2. søndag i
advent.

Stor nordfynsk julekoncert i Særslev Kirke
Tirsdag d. 10. dec. kl. 19.30
Pilekoret, Nordfynskoret og Bogense Koret vil hver for sig og sammen synge julen ind i Særslev Kirke.
Alle tre kor har hver sig forberedt et
dejligt juleprogram. Korene vil
synge kendte danske julesange – og
også mindre kendte satser. Korene
synger f. eks. vidunderlige satser af
John Rutter og Mozart.

Pilekoret

De tre kor synger flere satser sammen – som et fælles kor med ca.
100 sangere. Sikke et kor! Der er
også fællessange, så tilhørerne får
rørt stemmerne sammen med korene. Vel mødt til stor korkoncert i
Særslev Kirke – gratis adgang!

Nordfynskoret

Juleafslutninger i Særslev Kirke
Vi synger julesalmer og hører juleevangeliet. Alle er velkomne til at
være med.
Tirsdag d. 3. dec. kl. 17.30
FDF Særslev
Fredag d. 13. dec. kl. 10.00
Børnehuset Særslev og Dagplejerne
Torsdag d. 19. dec. kl. 17.00
Nordfyns Efterskole
Fredag d. 20. dec. kl. 8.05
Særslev Skole

Bogensekoret

Kyndelmissegudstjeneste & Vintermøde
Søndag d. 26. jan. kl. 14.00 i Særslev Kirke
Kyndelmisse betyder ”lysmesse” og markerer, at det er midvinter. Ved gudstjenesten i Særslev Kirke vil vi tænde de 7 lys
i den store lysestage – et efter et – mens vi lytter til 7 bibellæsninger om lyset, der skinner i mørket. Efter gudstjenesten
er det traditionsrige vintermøde – og denne gang foregår vintermødet i kirken. Først er der kaffe, te og kage i våbenhuset.
Derefter skal vi lytte til:

Danske sange fra alle tider - musikalsk foredrag ved Jeannet Ulrikkeholm
Programmet består af sange fra alle tider. Der er folkesange, historiske sange, fredssange, fædrelandssange og
kærlighedssange. Teksterne er skrevet af fx Jeppe Aakjær, Halfdan Rasmussen, Benny Andersen, Tove Ditlevsen
og Adam Oehlenschlæger. Deltagerne synger med på fællessang, og Jeannet Ulrikkeholm akkompagnerer selv
på cello, guitar og lut. Deltagerne vil få historier om sangene undervejs, så man får ny viden om de smukke,
gamle sange.
Jeannet Ulrikkeholm er cand.mag. og tidligere universitetslærer og bor i Høje Taastrup. Hun har udgivet bøger
og cd’er med gamle, danske sange.

Mød op til et festligt arrangement, hvor humor og alvor går hånd i hånd. Gratis adgang.
Menighedsrådet

Børnekirke
Søndag d. 9. feb. kl. 9.00
i Særslev Kirke
En halv time med sang og bevægelse – bibelhistorie og leg. Børnekirke er tilrettelagt for børn i alderen
1-10 år. Men alle er selvfølgelig velkomne!

Åbent hus i Præstegården
Torsdag d. 13. feb. kl. 14-17
På min 50 års fødselsdag holder jeg
åbent hus i Præstegården. Alle er
hjerteligt velkomne – og det vil
glæde mig, hvis man har lyst til at
kigge ind. Der er kaffe på kanden og lidt til den søde tand!
Venlig hilsen Gunvor

Babysalmesang
Der er babysalmesang Særslev Kirke
hver onsdag kl. 10.30 fra 19. februar
til og med 1. april. Vi synger og danser med babyerne en halv time og
bagefter hygger vi os med formid-

dagskaffe/-te. Babysalmesang er for
babyer op til ca. 1 år og deres forældre. Nærmere information hos Gunvor.

Markusevangeliet
Torsdag d. 20. feb. kl. 19.00
i Skovby Kirke
Klaus Laursen er en mester i recitation. Han reciterer ordret hele Markusevangeliet. Markusevangeliet er
på mange måder en speciel historie:
Helten er en fattig mand, som går
rundt og gør gode gerninger, for
derefter at blive slået ihjel og siden
stå op fra de døde! Klaus Laursen fortæller levende, så man bliver suget
ind i beretningen.

Foredraget er arrangeret af Kirkehøjskolen på Nordfyn. Kirkehøjskolen er
et samarbejde mellem flere sogne
om fælles foredrag m.m. på tværs af
sognegrænser. Alle er velkomne –
gratis adgang.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 23. feb. kl. 14.00
i Særslev Kirke
Fastelavns søndag er der familiegudstjeneste i Særslev Kirke med bibelfortælling og sange tilrettelagt for

børn, så selv de mindste kan være
med. Små og også de store må
meget gerne møde op i festlig udklædning! Efter gudstjenesten arrangerer Borgerforeningen, at der bliver
slået katten af tønden i FDFs kredshus Asylet. På dette billede fra sidste
fastelavn, bliver kattekonger og kattedronninger hyldet.

Nørklecafé
Hver anden fredag er der Nørklecafé
kl. 9.30-11.30 i Præstegården. Et par
timer med kaffe på kanden og hyggeligt samvær. Man kan tage håndarbejde med eller bare snakke
sammen – ingen tilmelding. Der er
Nørklecafé: 6/12 - 17/1 - 31/1 - 14/2
- 28/2.
Har du lyst til at læse Bibelen?
Vi er nogle stykker, der har oprettet
en bibelkreds, som mødes skiftevis i
præstegården i Særslev og Hårslev og flere er velkomne til at være med.
Vi læser nogle kapitler i Bibelen
hjemmefra, som vi snakker sammen
om. For tiden er vi i gang med Mosebøgerne i Det Gamle Testamente.
Kontakt Gunvor for mere information - eller mød bare op. Næste gang

er fredag 31. jan. kl. 14.00-15.30 i
Hårslev Præstegård.

Litteraturkreds
Torsdage kl. 13.30-15.30:
6. feb. i Hårslev præstegård
5. marts i Teglgården, Bogense
Vil du være med, så mød bare op
eller kontakt sognepræst Nana
Hauge, Hårslev, tlf. 61792675. Alle
er velkomne.

Sorggruppen på Nordfyn
Et tilbud til mennesker, som har mistet en af deres kære og trænger til at
snakke med andre, som befinder sig
i den samme situation. Vi mødes i
Teglgården i Bogense hver anden
tirsdag kl. 16.15-18.00. Her er datoerne: 3/12 - 17/12 - 7/1 - 21/1 - 4/2
- 18/2 - 3/3 - 17/3.
Sorggruppen ledes af sygeplejerske
Susanne Lindstrøm, som til daglig arbejder med alvorligt syge og deres
familier i Odense og sognepræst ved
Bogense kirke Ole F. Hansen. Tilmelding til Ole, tlf. 29426940.

Indsamling
Ved høstgudstjenesten d. 29. sept.
blev der indsamlet 335,50 kr. til Kirkens Korshær – og ved familiegudstjenesten 27. okt. 1.545,50 kr.
til FDF Særslev. Tak for bidragene!

Menighedsrådsmøder
5.dec., 14. jan., 5. feb. kl. 19.00 i
Præstegården.

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Døbte:
Særslev Kirke:
Luna Rytz Jørgensen
Clara Isabell Bülow Paulse
Victoria Louise Lyhr
Enzenberg

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

Viede/
kirkeligt velsignede
Ingen

Begravede/bisatte:
Særslev Kirke:
Carsten Stubberup
Carsten Bjerre Poulsen
Carsten Nielsen
Herdis Ellekær Ramussen
– kaldt: Bitten
Doris Marie Bjørnø
Nielsen
Niels-Peder Broe Eriksen

Dødsfald og begravelse/
bisættelse
Dødsfald skal meddeles hurtigst
muligt til præsten i bopælssognet – direkte eller via en bedemand. Begravelse eller bisættelse
Dåb
Dåb aftales med præsten. fra kirken aftales med præsten.
Mange bliver døbt som små, Gravsted aftales med graveren.
men man kan blive døbt i alle
Navneændring og bestilaldre.
ling af attester
Kan ansøges via Borger.dk eller
Konfirmation
Konfirmationsforberedelse
er ved henvendelse til præsten.
sædvanligvis på 7. klassetrin.
Konfirmation i Ejlby Kirke og Kirkebilen
Melby Kirke er 1. søndag efter Kirkebilen kører til alle gudstjepåske. Konfirmation i Særslev nester og arrangementer, der
tilrettelægges af menighedsråKirke er 2. søndag efter påske.
det.
Bestilling skal ske senest dagen
Vielse
Dato for vielsen aftales med før, hvor der samtidig kan
præsten. Parret skal have en prø- anmodes om handicapkørsel.
velsesattest fra kommunen forud
for vielsen. Er man borgerligt gift, Tlf. 64 84 11 69
kan man få en kirkelig velsignelse
Menighedsrådet betaler for
af sit ægteskab.
benyttelse af kirkebilen.
via Borger.dk. Et barn skal have
navn senest 6 måneder efter
fødslen. Det sker enten ved dåb
eller ved navngivelse.

GUDSTJENESTER
Søn. 1. dec.
Søn. 8. dec.
Søn. 15. dec.
Søn. 22. dec.
Tirs. 24. dec.
Ons. 25. dec.
Tors. 26. dec.
Søn. 29. dec.
Ons. 1. jan.
Søn. 5. jan.
Søn. 12. jan.
Søn. 19. jan.
Søn. 26. jan.
Søn. 2. feb.
Søn. 9. feb.
Søn. 16. feb.
Søn. 23. feb.
Søn. 1. marts
Søn. 8. marts

SÆRSLEV
1. s. i advent
2. s. i advent
3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag
Julesøndag
Nytårsdag
Helligtrekonger s.
1. s. e. helligtrek.
2. s. e. helligtrek.
3. s. e. helligtrek.
Sidste s. e. h.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten

10.30
15.00
09.00
10.30 (K)
14.30
09.30

EJLBY

MELBY

BEMÆRKNINGER
Kirkefrokost efter gudstjenesten
Musikgudstj. m Nordfyns Gymnasium i Særslev Kirke

10.30 (K)
10.30 (K)
13.00

16.00
11.00

10.30
10.30 (K)
16.00

”Bobler” og kransekage efter gudstjenesten
10.30 (K)

19.00
10.30 (K)
14.00
10.30 (K)

v. Ole Hansen
10.30 (K)
10.30 (K)

10.30 (K)
14.00
09.00
09.00

Kyndelmissegudstj. og vintermøde i Særslev Kirke
Børnekirke i Særslev Kirke kl. 9.00

10.30 (K)

Familiegudstjeneste i Særslev Kirke

10.30 (K)

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad.

K = Der er kirkekaffe/-te efter gudstjenesten.

Særslev – Ejlby – Melby Kirker

Børnekirke

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

Søndag 9. feb. kl. 9.00 i Særslev
Kirke

Kirkegårdskontor, Kirkevej 2, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 16 75,
Telefontid: Tirsdag-fredag kl. 9-10
Ledende graver: Thomas Jørgensen, tlf. 40 13 14 43
Kirketjener: 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 4. dec. kl. 14.00
Tirsdag 24. dec. kl. 10.30
Onsdag 15. jan. kl. 14.00
Onsdag 5. feb. kl. 14.00
Onsdag 4. marts kl. 14.00

Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29
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