
Særslev, Ejlby og Melby Sogne
Marts 2021 - maj 2021 - 75. årgang  nr. 2

Kirkebladet... med 

forbehold for ændringer. 

Det er en tvivlsom fornøjelse at planlægge alle de dejlige ting, 

der skal foregå i kirken dette forår, og derfor med lidt bævende 

hjerte, at vi udsender kirkebladet. 

For ingen ved jo, hvad foråret bringer. 

Kan vi fejre påske bare nogenlunde, som vi plejer? 

Hvordan bliver årets konfirmationer i kirken 

– og kan der bliver fest bagefter?

Og hvad med babysalmesang, 

minikonfirmander og børnekirke?

Vi har vovet at planlægge efter, at vi måske 

kan få lov at være lidt flere i kirken end 

i skrivende stund; januar. 

Hold derfor øje med kirkernes hjemmeside, 

som løbende opdateres og med kirkernes facebookside. 

www.de3sogne.dk

Facebook: Saerslev Ejlby Melby Pastorat.

Menighedsråd og Ansatte



Kirkegårdene
Der er sket store forandringer på 
vore kirkegårde det seneste par år. 
Der er blevet nedlagt gravsteder, 
sået græs, plantet hække mv.  Ar-
bejdet er ikke færdiggjort endnu – så 
her er en kort beskrivelse af, hvad 
der er planlagt yderligere:

Særslev Kirkegård: 
Græsset er kommet fint op, hvor 
der tidligere var gravsteder. Der er 
stadig enkelte gravsteder, som skal 
nedlægges og derefter tilsåes med 
græs?

Melby Kirkegård: 
Græsset er også kommet fint op her, 
hvor der tidligere var gravsteder, 
og der er igangsat nyplantning af 
hække. 

 Foto: nyplantning af 
 hække på Melby Kirkegård

Ejlby Kirkegård: 
Græsset er kommet fint op, men 
der vil blive tilsået yderligere her i 
foråret, når vejret arter sig. 
Hvorfor står der stadig ”markerings-
pæle” ved gangene på Ejlby Kirke-
gård? 

Det er fordi, det kommende græs 
skal sås inden for pælene, og når det 
kommer op, skal det synliggøre de 
lidt specielle vinkler, hvor gravsteder-
ne og gangene tidligere har været. 
Græsarealet vil samtidig bevare 
formen og give et fint ”blik”, når man 
kommer ind på kirkegården.
I Ejlby skal der også plantes nye 
hække, og ved arealet ved fælles-
gravene er det meningen, at der skal 
plantes en bøgehæk rundt om det 
nuværende centrum for fællesgra-
vene. Derudover vil der blive lavet 
indgang fra den større fællesgang.

For alle tre   
kirkegårde 
er det planen at lave lapidarier. 
Et lapidarium er et område, hvor 
der ligger eller står særligt beva-
ringsværdige grav– og minde-
sten. Stenene kan være beva-
ringsværdige enten pga. deres 
udsmykning, eller fordi det er 
en gravsten for en person, der 
gjorde en forskel i sognet tilbage 
i historien – eller på anden vis 
var en interessant personlighed.

P.t. er de gravsten, der er flyttet 
fra gravstederne i Ejlby og 
Melby, opbevaret i områderne 
bagved graverhusene. 

På Særslev Kirkegård står nogle 
af stenene til venstre for hoved-
indgangen, og de resterende 
sten er også opbevaret, så de 
kan flyttes til lapidariet. 

På sigt kan der også plan-
tes små træer eller buske og 
placeres bænke på de grønne 
arealer, hvor der mulighed for 
en stille stund o.a. 

Thomas Jørgensen, 
ledende graver



udbrød jordskælv, da Jesus udån-
dede på korset. Hver af satserne er 
skrevet over en skyggetekst. Dvs. at 
de syv ord ikke bare fungerer som 
inspiration, men at tekstens rytme 
er brugt i musikken. Man kan sim-
pelthen ”synge med” på værket, hvis 
man følger den latinske tekst.
Tre udgaver Haydn skrev musikken 
for orkester, og værket bredte sig 
hurtigt rundt om i Europa. På opfor-
dring lavede han også en udgave 
for strygekvartet, og den blev endnu 
mere populær end originalen. Et par 
år senere hørte Haydn et arrange-
ment af De syv ord på korset, hvor 
der var tilføjet et kor. Hans ordløse 
værk var altså blevet forvandlet til 
et oratorium. Idéen var oplagt, men 
Haydn syntes arrangement var 
dårligt håndværk. Og skulle hans 
abstrakte meditationer absolut op-
føres med sang, kunne han lige så 
godt lave en ordentlig udgave selv. 
Derfor findes De syv ord på korset i 
tre forskellige udgaver. 

Påskedag 
Festgudstjeneste i Særslev kirke kl. 
10.30 v. Sognepræst Gunvor Sand-
vad. Hvis det er muligt, serverer vi 
kransekagen og portvinen, vi har fra 
nytåret.

2. Påskedag 
Særslev Kirke kl. 10.30 v. Vikar Ditte 
Freiesleben. Den årlige fællesguds-
tjeneste med de omkringliggende 
sogne og pastorater; deres menighe-
der og præster. 
Det er nok tvivlsomt, at vi kan gen-
nemføre det. Alternativt holder vi 
almindelig gudstjeneste for os selv. 

Påsken i Særslev -
Ejlby-Melby
I Særslev-Ejlby-Melby Pastorat 
glæder vi os meget til påsken. Vi har 
flere skønne ting på programmet; 
både traditioner og lidt nye idéer. 
Men: coronaen sætter stadig i et 
eller andet omfang sit præg på vores 
sociale liv, så alt hvad vi her skriver 
om påsken, er med et stort forbehold 
for aflysning og neddrosling. 

Palmesøndag 
En klassisk højmesse v. Sognepræst 
Gunvor Sandvad i Ejlby Kirke 10.30

Skærtorsdag
En klassisk højmesse v Vikar Ditte 
Freiesleben i Melby Kirke kl. 10.30 
Hvis det lader sig gøre på forsvarlig 
vis, vil menighedsrådet gerne invite-
re til stående sildetapas og øl eller 
vand efterfølgende. 

Langfredag 
Traditionen tro kommer Påskekvar-
tetten: Påskekvartetten består af 
musikere, der spiller eller har spillet 
i Odense Symfoniorkester: Bjarne 
E. Hansen og Carl Sjöberg (violi-
ner), Esther Mielewczyk (bratsch) 
og Søren Friis (cello). Kvartetten har 
hver påske i mange år spillet Joseph 
Haydns værk ”De syv Ord på Korset” 
med læsninger af kirkens præst
Haydn: De syv ord på korset. 
Skrevet af: Jens Cornelius, DR
Haydn var efterspurgt i hele Europa, 
og i 1786 fik han en anmodning fra 
Spanien: Man ville gerne bestille et 
værk, der kunne spilles til en oplæs-

ning af Jesu syv ord på korset. I en 
kirke i Cadiz havde man nemlig den 
tradition, at præsten læste de syv 
ord højt og efter hvert af dem gik til 
alteret og ledte en fællesbøn, mens 
der blev spillet musik. Til denne 
specifikke højtidelighed ville kirken i 
Cadiz gerne opføre musik af Haydn.

Musik med skyggetekst Haydn, som 
var stærkt troende katolik, fandt 
idéen god. Og den spanske opfor-
dring fik ham til at skrive et af de 
mest originale værker fra hele den 
wienerklassiske periode: ”De syv ord 
på korset”. I sagens natur måtte det 
have syv satser, og allerede det var 
meget usædvanligt. Dertil supple-
rede Haydn med et dystert forspil 
og en afsluttende sats, der hedder 
”Jordskælvet”, fordi der som bekendt 



 

Vi sidder eller ligger på kirkebæn-
kene i stearinlysenes skær. Vi 
kommer godt tilstede i kroppen, 
og gennem vejrtrækning når vi til 
et mere roligt sted. 

Hver gang er der et gennemgå-
ende bibelcitat, som vi tager med 
os på en fantasirejse i meditatio-
nen. 

Meditationsgudstjeneste er for al
le, som trænger til et pusterum i 
hverdagen og har lyst til en alter-
nativ måde at dykke ned i biblen 
på. Det kræver absolut ingen 
forudsætninger. 

Man er velkommen til at tage 
pude og tæppe med til meditati-
onsgudstjeneste. 

Meditationsgudstjenester…
En anderledes måde at være til 
gudstjeneste på. 

Alt det vi håber på og glæder 
os til at kunne lave for børn i 
foråret…

Hold øje med kirkens hjemmeside 
og facebook. Vi lægger info op, så 
snart vi ved noget. 

Mens dette kirkeblad skrives, går 
vi alle stadig og venter på at coro-
naen slipper sit greb om verden. 
Men ideerne til alt det, vi gerne vil 
nå at lave med forårets babyer og 
minikonfirmander spirer frem som 
forårsblomster. 

Vi håber at kunne nå et hold baby-
salmesang før sommerferien. 

Vi håber på at kunne begynde 
med minikonfirmander efter påske. 

Vi vil både gerne nå at invitere 4. 
klasse til 8 ganges undervisning 
og leg og en stor familiegudstje-
neste med efterfølgende grillpøl-
ser og vild leg på præstegårdens 
græsplæne i samarbejde med 
FDF. 

Vi håber også på at kunne invitere 
5. klasse til at være midi-konfir-
mander.

Årets minikonfirmander og midi-
konfirmander får en invitation med 
posten. 

Og vi glæder os meget til at kunne 
genoptage børnekirke søndag 
morgen og andre børnegudstjene-
ster.

En gang om måneden holder vi meditations-
gudstjeneste om aftenen kl. 19.00 i Særslev kirke.



Særslev - Ejlby - Melby Kirker
Sognepræst, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø
Fungerende Sognepræst Ditte Freiesleben, 
61 30 24 24; dif@km.dk

Delvist raskmeldte Sognepræst Gunvor Sandvad, 
64 84 11 37 (fastnet) - 23 44 71 09 (mobil); gsa@km.dk
(mandag er præsternes fridag.)

Kirkegårdskontor
Ann-Dorthe Jacobsen, 
Kirkevej 2, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 40 13 21 45 
Telefontid: torsdage mellem 10.00 og 13.00 
eller på mail: de3sogne@gmail.dk

Ledende graver: Thomas Jørgensen, tlf. 40 13 14 43

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

Kirkesanger Lotte Wiborg Sørensen 61 16 90 20. 
lottewiborg1971@hotmail.com

Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, 
Jullerupvej 6, 5471 Søndersø, tlf. 22 90 73 83, 
E-mail: hmk@mail.dk

Hjemmeside: www.de3sogne.dk
Facebookside: Saerslev Ejlby Melby Pastorat

Ansvarshavende redaktør: 
Vikarierende Sognepræst Ditte Freiesleben. 

Tryk: Bogense Bogtrykkeri - www.FILIPSEN.com

Begravede og bisatte I 
Særslev-Ejlby-Melby Pastorat

Jørgen Møller  
Anne Marie Poulsen (Bitten)  
Preben Viggo Madsen 
Kirsten Asta Pedersen
Peter Møller Madsen
Karen Johanne Petersen (Hanne)
Albin Laur Christiansen
Inger Elisa Brønnum

Gudstjenester på 
Fredensbo

Se hjemmesiden, 
der opdateres efterhånden, 
som vi kan genoptage kirkelivet.

 



Gudstjenesteliste
Dag og dato Dag i kirkeåret Særslev Ejlby      Melby Bemærkninger. 

Marts     

Søndag d. 7. marts 3. søndag i fasten 10.30   Gunvor Sandvad

Torsdag d. 11. marts  19.00   Meditationsgudstjeneste 
     v. Ditte Freiesleben

Søndag d. 14. marts Midfaste   10.30 Ditte Freiesleben

Søndag d. 21. marts Maria Bebudelse 10.30   Ditte Freiesleben

Søndag d. 28. marts Palmesøndag  10.30  Gunvor Sandvad

April     

Torsdag d.1. april  Skærtorsdag   10.30 Sildetapas og øl
     Ditte Freiesleben

Fredag d. 2. april  Langfredag 14.00   Musikandagt: Haydns 7 korsord 
     med ensemble fra Odense
     Ditte Freiesleben

Søndag d. 4. april  Påskedag 10.30   Festgudstjeneste Gunvor Sandvad

Man. d. 5. april  Anden påskedag 10.30   Fællesgudstjeneste med de 
     omkringliggende pastorater
     Ditte Freiesleben og Gunvor Sandvad

Søndag. d. 11. april  1.søndag efter påske   9.00 Gunvor Sandvad

Torsdag d. 15. april  19.00   Meditationsgudstjeneste
     Ditte Freiesleben

Søndag. d. 18. april  2. søndag efter påske 10.30   Konfirmation Ditte Freiesleben

Søndag d. 25. april  3. søndag efter påske  14.00  Martin Wemmelund

Fredag d. 30. april  Storbededag 10.30   Gunvor Sandvad

Maj   

Søndag d. 2. maj  4. søndag efter påske   10.30 Gunvor Sandvad

Lørdag d. 8. maj   10.30   Konfirmation Ditte Freiesleben

Søndag d. 9. maj  5. søndag efter påske 19.00   Aftenandagt Ditte Freiesleben

Torsdag d. 13. maj  Kristi Himmelfart  10.30  Gunvor Sandvad

Lørdag d. 15. maj   10.30   KonfirmationDitte Freiesleben

Søndag d. 16.  6. søndag efter påske 10.30   Ditte Freiesleben

Søndag d. 23. maj  Pinse   10.30 Ditte Freiesleben

Mandag 24. maj Anden pinsedag 10.30   Gunvor Sandvad

Søndag d. 30. maj  Trinitatis Søndag 10.30   Ditte Freiesleben
     Kirkekaffe

Kirkekaffe så snart det bliver muligt…kransekagen fra Nytår ligger godt i fryseren og venter på os.
Konfirmationer: Se hjemmesiden www.de3sogne.dk 


