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TILLYKKE til vores konfirmander
Nogle af de unge er allerede blevet konfirmeret. Andre har det stadig til
gode. Tillykke til jer alle 18 og til jeres familier. Her er navnene på årets
konfirmander, som er blevet eller skal konfirmeres i Særslev Kirke:

Søndag d. 11. april

I 2022 håber vi at kunne følge
traditionen med konfirmation 2.
søndag efter påske i Særslev
Kirke, som er 1. maj 2022 – og
1. søndag efter påske, 24. april
2022 i Ejlby og Melby kirker.

Lærke Melani Kirstina Jensen

Lørdag d. 8. maj
Frank Bruun Hansen
Mikkel Martin Larsen

Søndag d. 29. aug. kl. 10.30*)
Frederikke Høj Andersson
Amanda Bergholdt
Lucas Rughave Fairfaks
Simone Mørk Frederiksen
Emily Juul Jørgensen
Frederik Skovsende Jørgensen
Martin Cherif Larsen
Melani Ga-Hui Petersen
Lucas Reinberg Rasmussen
Jessica Spangenberg
Magnus Oliver Thomsen
Laura Hjalting Vistisen
Bertram Holm Wadsager

Søndag d. 5. sept. kl. 10.30
Vicki Elisabeth Milling Berg
Frederikke Steenvinkel Flyman
Konfirmandbilleder
Du kan se billeder af alle årgange
konfirmander fra 1985 til 2020. Se
på hjemmesiden: www.de3sogne.dk
under ”Konfirmander”
*) Hvis det er nødvendigt pga. coronarestriktioner, fordeles konfirmanderne på to
konfirmationsgudstjenester den 29. aug.

Velkommen til
de nye
konfirmander

Lærke blev konfirmeret 11 april
- i snevejr!

Alle som er interesseret i konfirmation i 2022 bedes kontakte
sognepræst Gunvor Sandvad
og tilmelde sig (tlf. 64841137
eller 23447109).
Se også på hjemmesiden:
www.de3sogne.dk

Frank og Mikkel blev konfirmeret 8. maj

Søndag d. 22. august kl. 19.00
er der gudstjeneste i Særslev
Kirke. Her bliver de nye konfirmander og deres familier budt
velkommen. Efter gudstjenesten
vil Gunvor fortælle om konfirmation og konfirmationsforberedelsen.

Det er ikke for sent
Det sidste halvandet år har corona
vendt op og ned på mange ting. Det
har været en tid med mange afsavn.
Især det at kunne være sammen
med hinanden. På tabskontoen står
også, at mange ikke kunne holde
dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og bisættelse på den måde, som
man gerne ville.
Bisættelser og begravelser er i sagens natur blevet gennemført. Med
den ekstra sorg oveni, at ikke alle
kunne være med i kirken og bagefter. Flere konfirmationer er igen i
år flyttet til eftersommeren. Dåb og
bryllupper er blevet udsat til bedre
tider uden restriktioner. Vi må håbe,
at de bedre tider snart kommer og at
de bliver her.

Corona-tiden har også lært os, at
ting kan gøres på andre måder, end
vi plejer. Det meste af tiden har kirkerne heldigvis været åbne. Restriktionerne er blevet lempet, så vi nu
igen må være flere i kirken. Ligesom
vi også må synge. Det er nu dejligt.
Det er aldrig for sent at have dåb.
Selvom et barn har fået navn og for
længst er vokset ud af familie-dåbskjolen, kan han eller hun godt blive
døbt. Dåb kan være ved en søndagsgudstjeneste eller ved en særlig
dåbsgudstjeneste kun med de inviterede. Man kan fejre barnets 1-23-4… års fødselsdag med at holde
dåb. Eller man kan vælge en dag
uden nogen anden anledning, end at
nu skal det være!
Man kan også blive døbt som ung eller voksen. En af mine bekendte blev
døbt i alderen 70+... Så man er aldrig for gammel til at blive døbt. Omvendt er man heller aldrig for ung. Vil
man gerne have sit barn døbt, er det
ikke for sent. Man behøver ikke vente til børnene bliver store, bare fordi
de ikke blev døbt som helt små.
Det er heller aldrig for sent at blive
gift - selvfølgelig under forudsætning
af, at man kender en, man gerne vil
giftes med!! Hvis man er borgerlig
viet og gerne vil i kirken, kan man få
en kirkelig velsignelse af sit ægteskab.
Så her fra mig en opfordring: Tøv
ikke med at ringe eller skrive, hvis du
går med tanker om dåb, konfirmation, bryllup, kirkelig velsignelse eller
noget helt femte. Uanset hvordan
det kommer til at gå med coronaen,
finder vi ud af noget. Kirkedøren er
åben – og det er aldrig for sent.
Mange sommerhilsner fra Gunvor

Tak til Ditte
og Charlotte
Her i kirkebladet skal lyde
en stor TAK til Charlotte Juul
Thomsen og Ditte Freiesleben.
Først Charlotte og derefter Ditte
har vikarieret som præst i sognene, mens Gunvor Sandvad
har været sygemeldt i et langt
kræftforløb. Stor tak for indsatsen til Ditte og Charlotte. Tak
for tiden sammen og for jeres
hjælp. I har fået det hele til at
fungere godt midt i en coronatid,
der har budt på mange ekstra
udfordringer. Det skal I have tak
for.
Menighedsråd og Personale

Meditationsgudstjeneste

Fra august og
fremefter…
håber vi, at vi igen må samles
og have flere aktiviteter i
vores tre kirker:

Sangeftermiddag i
Præstegårdshaven

Torsdag 16. sept. kl. 19.00
i Særslev Kirke
Meditationsgudstjeneste er en anderledes måde at være til gudstjeneste på: Kirken er kun oplyst af stearinlys. Vi begynder med at falde til ro
i kroppen. Der er et gennemgående
bibelcitat – som vi tager med på en
fantasirejse. Meditationsgudstjenesten er et lille pusterum i hverdagen
og varer en halv time.

Børnekirke

Torsdag 5. aug. kl. 14.00

Søndag 26. sept. kl. 9.00
i Særslev Kirke

Efter en lang tid hver for sig længes
vi efter at være sammen igen. Vi
skal synge fra Højskolesangbogen
og Salmebogen. Birgit og Georg
Klinting (vores organist) har fundet
en masse dejlige sange, som vi skal
synge – og som de vil fortælle om.
Midtvejs bliver der en pause med
kaffe og kage.

Efter en lang pause er Børnekirken
tilbage igen: Børnekirke er tilrettelagt
for børn i alderen 1-10 år og varer
cirka en halv time: Vi synger nogle
enkle sange med fagter til. Der bliver
fortalt en bibelhistorie – med leg og
bevægelse til. Alle er selvfølgelig velkomne til børnekirke – uanset alder!

Vi sidder udenfor i Præstegårdshaven (Kirkevej 4, Særslev). I tilfælde
af dårligt vejr går vi indendørs.
Vi glæder os til at se jer!

Menighedsmøde
Onsdag 1. sept. kl. 19.00
Velkommen til det årlige menighedsmøde i konfirmandstuen.
Mødet plejer at være i maj, men
er blevet udsat til september pga.
coronanedlukning. Menighedsrådet
fortæller om sit arbejde, økonomi og
planer for fremtiden.
Der er kaffe/te og kage. Man kan
drøfte og udveksle ønsker og gode
idéer for vores tre kirker!

Høstgudstjeneste
Søndag 19. sept. kl. 10.30
i Melby Kirke
Vi håber, at høsten er kommet godt i
hus – og samles til høstgudstjeneste
og synger de dejlige høst- og efterårssalmer og takker Gud for høsten. I år
er høstgudstjenesten i Melby Kirke,
som i dagens anledning er pyntet med
sensommerblomster, frugt og korn.

Loppegudstjeneste
Lørdag 25. sept. kl. 9.30
på Markedspladsen i Melby
Forhåbentlig kan der holdes loppemarked i år den sidste lørdag i september. Loppemarkedet begynder
med en lille, kort gudstjeneste i teltet
på markedspladsen som optakt til en
festlig markedsdag.

Babysalmesang
Til efteråret håber vi igen at kunne
samles til babysalmesang. Der kommer direkte invitation til nye forældre
i de tre sogne – og opslag på hjemmesiden www.de3sogne.dk

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. Nørkecaféen starter op igen fredag d.
10. september.

Kirkelige handlinger
1. februar – 10. maj 2021:

Døbte:

Særslev Kirke:
Oskar Bang Olsson

Viede / kirkeligt velsignede:
ingen

Begravede / bisatte:
Særslev Kirke:
Hans Marius Kappel
Juul Broe Eriksen
Margrethe Andersen

Særslev - Ejlby - Melby Kirker
Hjemmeside: www.de3sogne.dk
Facebookside: Saerslev Ejlby Melby Pastorat
Sognepræst:
Gunvor Sandvad
Særslev Præstegård, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø
tlf. 64 84 11 37 (fastnet) – 23 44 71 09 (mobil)
E-mail: gsa@km.dk - (Mandag fridag)
Kirkegårdskontor:
Ann-Dorthe Jacobsen,
Kirkevej 2, Særslev, 5471 Søndersø
tlf. 40 13 21 45 Telefontid: Torsdage 10.00-13.00
eller på E-mail: de3sogne@gmail.com
Ledende graver:
Thomas Jørgensen, tlf. 40 13 14 43 - E-mail: de3sogne@gmail.com
Organist:
Georg Klinting tlf. 64 82 10 10 - E-mail: gklinting@gmail.com

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

Kirkesanger / kirketjener:
Dorthe Pedersen, tlf. 26 71 10 83
E-mail: dortheingeborg@gmail.com
Kirkesanger / kirketjener:
Lotte Wiborg Sørensen, tlf. 61 16 90 20
E-mail: lottewiborg1971@hotmail.com
Menighedsrådsformand:
Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, 5471 Søndersø
tlf. 22 90 73 83 - E-mail: hmk@mail.dk
Ansvarshavende redaktør for kirkebladet: Gunvor Sandvad
Tryk: Bogense Bogtrykkeri – www.filipsen.com

Gudstjenesteliste
Dag og dato

Dag i kirkeåret

Særslev Ejlby

Melby

Bemærkninger.

Ons. 2. juni		
18.00				
						

Familiegudstjeneste – afslutning for
minikonfirmander v. Gunvor Sandvad

Søn. 6. juni

1. s. e. trinitatis		

v. Gunvor Sandvad

Søn. 13. juni

2. s. e. trinitatis

Søn. 20. juni

3. s. e. trinitatis			

Søn. 27. juni

10.30			
9.00				

v. Martin Wemmelund

9.00		

v. Martin Wemmelund

4. s. e. trinitatis

9.00				

v. Martin Wemmelund

Søn. 4. juli

5. s. e. trinitatis

10.30				

Søn. 11. juli

6. s. e. trinitatis		

Søn. 18. juli

7. s. e. trinitatis

Søn. 25. juli

8. s. e. trinitatis			

Søn. 1. aug.

9. s. e. trinitatis

Søn. 8. aug.

10. s. e. trinitatis		

Søn. 15. aug.

11. s. e. trinitatis

v. Gunvor Sandvad

10.30			

v. Gunvor Sandvad

10.30				

v. Gunvor Sandvad

10.30

v. Gunvor Sandvad

10.30				

v. Gunvor Sandvad

9.30			

10.30				

v. Ulrik Andersen
v. Gunvor Sandvad

Søn. 22. aug.
12. s. e. trinitatis
19.00		
10.30
						

v. Gunvor Sandvad. Velkomst for de
nye konfirmander i Særslev Kirke

Søn. 29. aug.

Konfirmation v. Gunvor Sandvad

13. s. e. trinitatis

10.30				

Søn. 5. sept.
14. s. e. trinitatis
10.30
9.00			
						

Alm. gudstj. i Ejlby Kirke - konfirmation i
Særslev Kirke v. Gunvor Sandvad

Søn. 12. sept.

v. Ulrik Andersen

15. s. e. trinitatis

9.30				

Tors. 16. sept.		
19.00				
						

Meditationsgudstjeneste
v. Gunvor Sandvad

Søn. 19. sept.

Høstgudstjeneste v. Gunvor Sandvad

16. s. e. trinitatis			

10.30

Lør. 25. sept. 				
9.30
						

Loppegudstjeneste på Markedspladsen
i Melby v. Gunvor Sandvad

Søn. 26. sept.
17. s. e. trinitatis
		

Børnekirke kl. 9.00 – alm. gudstjeneste
kl. 10.30 v. Gunvor Sandvad

9.00 & 				
10.30				

