
 
 

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 vi-
dere.  Vi kan tale sammen i præs-
tegården, 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 jor-
demoderen for registrerin gen. 
Ved hjemmefødsel skal foræl-
drene kontakte præsten inden 14 
dage efter fødslen. Hvis foræl-
drene er gift, bliver faderskabet 
auto matisk registreret. Hvis for-
ældrene ikke er gift og ønsker 
fælles forældremyndighed, skal 
de indsende en ”Omsorgs- og 
ansvarserklæring” senest 14 da -
ge efter barnets fødsel. Det gøres 

via Borger.dk. Et barn skal have 
navn senest 6 måneder ef ter 
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 prø-
velsesattest fra kommunen forud 
for vielsen. Er man borgerligt gift, 
kan man få en kirkelig velsignelse 
af sit æg teskab. 
 

Dødsfald og begravelse/ 
bisættelse 
Dødsfald skal meddeles hurtigst 
muligt til præsten i bopælssog-
net – direkte eller via en bede-
mand. 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 gudstje-
nester og arrangementer, der 
tilrettelægges af menighedsrå-
det.  
Bestilling skal ske senest da gen 
før, hvor der samtidig kan 
anmodes om handicapkørsel. 
 
Tlf. 64 84 11 69 
  
Menighedsrådet betaler for 
benyttelse af kirkebilen.

Praktiske oplysninger 

Konfirmation i Særslev Kirke  
søndag d. 26. april kl. 10.30  
 
Clara Rasmussen  
Christoffer Gjaldbæk Lang  
Emma Marie Pedersen  
Isabella Lykke Sommer  
Jasmin Jensen  
Jonathan Sommer  
Kristian Friis Møller  
Kristine Konggaard Skovhus  
Jacobsen 
Lucas Mørk Frederiksen  
Lærke Bruhn Lyder  
Sabriana Halkjær  
Sille Almind Petersen  
Simon Frick Andersen  
Stine Skov Petersen  
Sabrina Hansen  
Vibeke Victoria Milling Berg  
Winnie Anny Pedersen  
 
Telegrammer, gaver mv. til konfir-
manderne kan afleveres i præstegår-
dens konfirmandstue om formidda - 
gen.  

 
Konfirmation i Ejlby Kirke  
søndag d. 19. april kl. 10.30  

 
Asger Sundstrup-Jensen  
Oliver Harboe Christensen  
 

Foto: Hung Tien Vu 

Da sognepræst Gunvor Sandvad desværre er sygemeldt, 
er det ikke muligt at bringe navne på sognenes døbte, 
viede og døde i det forgangne kvartal. Indtil Gunvor ven-
der tilbage i sit embede, er Charlotte Juul Thomsen indsat 
som fungerende sognepræst.  
 
Charlotte har været præst i mange år –  både på landet 
og i byerne – Odense, Middelfart og Nyborg. Hun bor i 
Tommerup Stationsby sammen med sin mand Alex og 
sønnen August på 8 år.

 

GUDSTJENESTER   

DATO                             SÆRSLEV  EJLBY     MELBY    BEMÆRKNINGER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ansvarshavende redaktør: fung. Sognepræst Charlotte Juul Thomsen.  

 

 
Søn.  15.  marts    3. s. i fasten            Kl. 10.30  
Søn.  22.  marts    Midfaste                                           Kl.   9.00                      Præst/Martin Wemmelund, Veflinge  
Søn. 29.  marts    Mariæ                    Kl. 10.30                              Kl. 17.00    Musikgudstjeneste i Melby Kirke – Pilekoret medvir-
                            bebudelsesdag                                                                     ker. Efterfølgende spisning i Melby Forsamlingshus. 
                                                                                                                        Arr. Melby Borgerforening. 
Søn.    5.    april    Palmesøndag          Kl. 10.30                                                 
Tors.   9.    april    Skærtorsdag           Kl. 19.00                              Kl. 10.30    Koncert i Særslev Kirke  
Fre.   10.    april    Langfredag             Kl. 14.00            Kl. 10.30                       
Søn. 12.    april    Påskedag                Kl. 10.30            Kl.   9.00                       
Man.13.    april    2. påskedag           Kl. 10.30                                                Stor og festlig fællesgudstjeneste. Et samarbejde 
                                                                                                                             mellem kirkerne i den vestlige del af Bogense Provsti 
                                                                                                                             – alle er velkomne.  
Søn.  19.    april    1.s.e.påske                                       Kl. 10.30                      Konfirmation i Ejlby Kirke  
Søn.  26.    april    2.s.e.påske             Kl. 10.30                                                Konfirmation i Særslev Kirke  
Søn.    3.     maj    3.s.e.påske                                                         Kl.   9.00    Præst/Martin Wemmelund, Veflinge 
Fre.     8.     maj    Bededag                                          Kl. 10.30                      Gudstjenesten har fokus på bøn,  
                                                                                                                        stilhed og tid til refleksion 
Søn.  10.     maj    4.s.e.påske              Kl. 10.30                                                Mors dag – gudstjenesten har fokus på at hylde 
                                                                                                                        moderskabet.  
Søn. 17.     maj    5.s.e.påske                                                         Kl.10.30      
Tors. 21.     maj    Kr. himmelfartsdag Kl. 10.30                                                 
Søn. 24.     maj    6.s.e.påske                                       Kl.   9.00                      Præst/Martin Wemmelund, Veflinge  
Søn. 31.     maj    Pinsedag                                                            Kl.10.30     Pinse kaldes kirkens fødselsdag.  
                                                                                                                        Derfor er der lagkage til kirkekaffen. 

Særslev – Ejlby – Melby Kirker 
Fung. Sognepræst Charlotte Juul Thomsen, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø,  
Mobilnr. 71 78 13 64, E-mail: chath@km.dk (mandag – fri)  
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: 
 
Ons. d.    4.   marts kl. 14.00 

Ons. d.   15. april kl. 14.00 

Ons. d.    6.   maj kl. 14.00 

Ons. d.    3.   juni kl. 14.00  
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Særslev, Ejlby og Melby Sogne  
Marts - maj 2020 – 74. årgang nr. 2

I 2018 blev 47.193 unge 13-14-årige 
konfirmeret i Danmark. Det er ca. 70 
procent af en ungdomsårgang. Og 
sådan har tallet ligget stabilt om-
kring de 70 procent i mange år. I 
dag er konfirmation noget den unge 
selv vælger. Men der var engang, 
hvor konfirmationsundervisningen 
var obligatorisk.  

Forordning Angaaende den  tilvoxende 
Ungdoms Confirmation og Bekræftelse 
udi deres Daabes Naade, der kendes 
som konfirmationsforordningen af 
13. januar 1736, blev udstedt af 
Kong Christian 6. (1730-1746). Lo -
ven gjorde konfirmation obligatorisk 
for alle børn i kongerigerne Danmark 
(og Norge). Grunden var, den pietis-
tiske Christian 6. mente, der herskede 
en udbredt uvidenhed og lige gyldig hed 
over for kirkens lære i befolk ningen.  

(Som præst tænker jeg, at sådan har 
det da altid været. Hele bibelen er 
fyldt med mennesker, der ikke vil 
lytte til Gud, flygter fra ham eller 
nægter at tro på ham. Det hører til-
syneladende med til menneskelivet 
og forholdet til Gud. Indtil du op -
dager, at de bibelske tekster faktisk 

Konfirmandord

Illustrationen af konfirmation i Særslev Kirke er på opfordring tegnet af en af årets 

konfirmander. Det en flot og modig præstation af et så ungt menneske. Det er 

modigt at turde at vise sine færdigheder for andre. Hun fortjener al verdens ros 

og anerkendelse for sin flotte indsats! /Charlotte Juul Th.  



handler om dig og dit liv og livet 
med andre belyst gennem det fælles 
tredje, der er Gud).   

Den obligatoriske konfirmation med-
førte en oplæring, konfirmandforbe-
redelse, i den kristne tro. Konfir - 
manderne blev til konfirmationen 
hørt i den kristne tro, som de skulle 
sige højt foran alle i menigheden, 
når præsten spurgte dem.  

Skrækken for overhøringen på selve 
konfirmationsdagen sidder stadig i 
nogen af nutidens konfirmander. Jeg 
tænker, en del anekdoter fra en 
svunden tid har overlevet i folkebe-
vidstheden.  

Men hvordan mon det er at gå til 
konfirmandforberedelse år 2020 og 
hvilke forestillinger løb igennem 
hovedet, inden de begyndte? Det 
har jeg spurgt dette års konfirmand-
hold fra Særslev Kirke om.  

En stor del af konfirmanderne fore-
stillede sig, at konfirmandforbere-
delsen ville være kedelig, uinteres - 
sant og ikke særlig spændende. En-
kelte havde dog også gjort sig de 
forestillinger, at de ville lære en del 
om på troen Gud og Jesus. Men kon-
firmanderne blev overrasket. For på 
spørgsmålet om, hvad der havde 
over rasket dem mest ved konfir-
mandforberedelsen, svarede en del 
af dem: ”at det var mere spænden -
de, end vi havde troet”; ”at det er 
me get hyggeligt og nogle gange 
me get spændende”; ”at det har 
været meget hyggeligt, lærerigt og 
sjovt”, ”fortællingerne var mere in -
teressante end forventede”. Andre 
var blevet overrasket over ”hvor 
man ge ting en præst og graver 
skal”; ”at der var boller og kage” og 
to piger har særligt bemærket: ”sam -
menholdet man får”.  

Konfirmanderne svarer også, at de i 

løbet af konfirmandforberedelsen er 
blevet klogere på Gud, Jesus, hvor-
dan kristendommen hænger sam-
men og hvad vi gør i kirken. De er 
også blevet klogere på, hvad det vil 
sige at være menneske. At kristen-
dommens budskaber ikke kun hand-
ler om Gud og Jesus. For de har også 
fået en del at vide om kristne sym-
boler. 

For at blive konfirmeret skal  
konfirmanden:  

være døbt •
have fulgt konfirmationsforbere-•
delse 
være fortrolig med den kristne •
børnelærdom og 
være fortrolig med folkekirkens •
gudstjeneste 

 
Til nutidens konfirmander stiller de 
fleste præster i dag de krav, at de skal 
kunne trosbekendelsen, fadervor og 
de skal deltage i otte gudstjenester, 
mens de går til præst. Konfirmand-
forberedelsen omfatter mindst 48 og 
så vidt muligt 56 lektioner. Det er op 
til sognets præst at afgøre, om kon-
firmanden opfylder kriterierne for 
konfirmationen.  

Den 26. april bliver holdet konfirme-
ret i Særslev Kirke. Der bliver mulig-
hed for at give telegrammer i kon - 
firmandstuen i præstegården hele 
formiddagen, hvor nogen fra menig-
hedsrådet tager imod hilsner. Alle 
konfirmander får en bibel i gave af 
kirken. I den kan der også skrives 
hilsner til konfirmanden.  

Charlotte Juul Thomsen,  
fungerende sognepræst    

Minikonfirmander  
Det er snart forår –  forhåbentlig!!!   
og i marts tilbyder vi igen minikon-
firmandundervisning for eleverne i 4. 
klasse. 
 
Der plejer at være næsten 100% til-
slutning, så det håber vi da også, at 
vi kan være heldige at nærme os i år. 
 
Der vil i år blive undervisning om 
ONSDAGEN, så I må da gerne be-
gynde at snakke med jeres børn om 
evt. at deltage. Det er præst Char-
lotte Juul Th. og Bodil Knudsen, me-
nighedsrådsmedlem, der vil stå for 
forløbet i år. Vi sender et informa-
tionsbrev med tilmeldingsblanket ud 
til jer inden så længe. Der vil blive et 
informationsmøde for både forældre 
og elever, inden I starter. 
 
Så til de “unge mennesker” –  kom 
og vær med!!  – Vi vil både komme 
til at være i kirken og i konfirmand-
stuen. I skal på opdagelse i kirken, 
høre forskellige fortællinger og der 
vil også blive hyggelige ude-stunder 
og opgaver af forskellig art. Der vil 
som sædvanlig være en pause, hvor 
vi hygger med saftevand og noget 
lækkert kage eller brød. 
 
I kender garanteret nogen, som alle-
rede har prøvet at være minikonfir-
mand – det kan være søskende eller 
skolekammerater –  og hørt at de har 
hygget sig. 
 
Charlotte Juul Th. og Bodil Knudsen   
 

Ved gudstjenesten i Melby kirke den 29. marts kl. 17.00 medvirker Pilekoret, 
som er et af de lokale kor på Nordfyn. Pilekoret består af over 30 sangglade 
mennesker, der er i gang med at indøve de fire korsatser, der skal indgå i 
gudstjenesten på Mariæ Bebudelsesdag. 
 
Tre nulevende salmedigtere er repræsenteret i disse korsatser. Det dre jer sig 
om Lars Busk Sørensen, Lisbeth Smedegaard Andersen og Johannes Mølle-
have. Det er en musik gudstjeneste, hvor vægten ligger på musikken og sal-
merne.  
 
Der bliver spillet på orgel både til korsatserne og fællessalmerne. 
 
Vel mødt 
Georg K.  

 
 
 

Nørkle Café  
i konfirmandstuen  
Fre. 13. marts kl. 9.30-11.30 
Fre. 27. marts kl. 9.30-11.30 
Fre. 24. april   kl. 9.30-11.30 

Musikgudstjeneste den 29. marts  

Foto: Finn Frederiksen 

I år går turen til den Jyske højderyg. Vi kører mod Jylland, over Lillebælts-
broen, op mod Vejle hvorfra vi kører op gennem Grejsdalen, hvor vi fin der 
et passende sted at indtage vores medbragte rundstykker og kaf fe.  

Herfra går turen til Givskud Zoo, hvor der findes dyr fra det meste af verden. 
Der er mulighed for at sidde i bussen og se, men der vil også væ re indlagte 
gåture, så vi kan komme ganske tæt på, de forskellige dyrearter. Vi forventer 
at spise vores middagsmad i Zoo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets sommerudflugt  
Onsdag den 3. juni. 

Når vi er mætte, både i maven og af at se på dyrene, kører vi mod Bindeballe 
Købmandsgård. Her drives der købmandsbutik som da vore bedsteforældre 
var børn. Her drikker vi vo res eftermiddagskaffe, inden turen atter går mod 
det Nordfynske. 

Med hilsen fra Pensionistforeningen og Menighedsrådet. 

Der er afgang fra Særslev Kirke kl. 8.30 
og vi forventer at være hjemme mellem 
kl. 17.00 og 18.00. 

Alt dette koster kun 250,00 kr. pr. per-
son.  

Tilmelding til Bodil Lind på 4087 4670 
bedst mellem kl. 8.00 og 9.00  (Plads 
til 55 personer). 


