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Sommerens voldsomme vejr mange steder 
er vel tegn på, at klimaet forandrer sig. Det 
kan man godt blive bekymret og urolig over. 
Vi har brug for håb! 

I 2017 plantede vi æbletræer på kirkegårde-
ne i Ejlby og Melby. Særslev Kirkegård fik 
først sit æbletræ i 2018, da kirken blev gen-
åbnet. Nu har træerne stået i et par år og er 
blevet store nok til at bære dejlige æbler. 

Æbletræerne blev plantet i anledning af 500-
året for reformationen og Martin Luther. 
Fordi Martin Luther engang har sagt noget i 
retning af: ”Hvis jeg får at vide, at jorden 
går under i morgen, vil jeg plante et træ i 
dag.”  

At plante et træ er at håbe. Håbe og tro på 
Gud: At Gud giver jorden og dig og mig 
mange flere dage endnu. Dage, hvor træerne 
stadig kan gro - og at vi også vil komme til at 
smage æblerne. Og uanset hvad der sker – så 
er vi i Guds gode hænder:  

Jeg er i Herrens hænder
i alt, som med mig sker.
I smil og gråd jeg kender,
at Herren er mig nær. 
Om jeg i dybe dale
må gå den tunge vej,
fra Himlens høje sale
hans øje følger mig. 

(Salmebogen nr. 51, vers 2)

Hjertelige efterårshilsener fra Gunvor

PS. Æblerne på kirkegårdene er ikke kun til 
pynt. Pluk bare og smag!

Håb
På forsiden er der en smuk regnbue over 
Særslev Kirke. Vores graver Thomas foto-
graferede regnbuen sidste efterår.  

Regnbuen er symbol på håb. Ni kapitler hen-
ne i Bibelen sætter Gud regnbuen på himlen. 
Det er efter syndfloden, da Noa, hans familie 
og alle dyrene, er kommet ud af arken med 
livet i behold. Gud sætter regnbuen på him-
len som et tegn og løfte til Noa og alle men-
nesker sidenhen. Gud lover, at der aldrig 
mere skal komme en vandflod, der over-
svømmer hele jorden og udsletter alt leven-
de. 

Mange sider længere henne i Bibelen, står 
der: ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for 
jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om 
ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” 
(Jeremias’ Bog 29,11)  

Dette bibelvers tænker jeg på, når jeg ser en 
regnbue.



Den 29. august og 5. september var der kon-
firmation i Særslev Kirke. Hvor var det dej-
ligt, at restriktionerne kort tid forinden blev 
ophævet, så vi kunne fylde alle kirkebænke-
ne med konfirmandernes familier og venner! 
Konfirmanderne blev fotograferet d. 29. 
august på dette fælles konfirmandbillede, 
hvor også to af konfirmanderne fra foråret er 
med! 

TILLYKKE til vores konfirmander
TILLYKKE med konfirmationen til jer alle 
sammen – og alt godt på jeres videre vej!

Du kan se billeder af alle årgange konfir-
mander fra 1985 til 2021 på hjemmesiden: 
www.de3sogne.dk under ”Konfirmander”

Øverst fra venstre: Magnus Oliver Thomsen, Bertram Holm Wadsager, 
Martin Cherif Larsen, Lucas Reinberg Rasmussen, Lucas Rughave Fairfaks 

Midten fra venstre: Amanda Bergholdt, Emily Juul Jørgensen, Laura Hjalting Vistisen, 
Frederik Skovsende Jørgensen, Frank Bruun Hansen, Mikkel Martin Larsen

Forrest fra venstre: Frederikke Steenvinkel Flyman, Jessica Spangenberg, 
Simone Mørk Frederiksen, Melani Ga-Hui Petersen, Frederikke Høj Andersson



Kom til fællesskab 
på Fredensbo
- gennem sang & musik – fortælling & guds-
tjeneste. 

Nu kan vi endelig mødes igen efter en lang 
periode med coronanedlukning: 

Onsdag 13. okt., 3. nov., 8. dec. 
– hver gang kl. 14.00
Det er dejligt at have sin naturlige gang hos 
de allerældste i vores samfund. Engang var 
det dem, der var aktive i lokalsamfundet, 
kirken og derhjemme. 

Samværet omkring kaffen, sangbogen og 
musikken gør altid disse onsdage på Fre-
densbo til noget særligt. 

Vi kommer præst, organist, kirkesanger og 
en gruppe frivillige fra Fredensbos Venner. 
Det er også altid en glæde, når familie og 
venner dukker op og er med til gudstjeneste 
og fællessang. 

Så kom og vær med. Det er en god måde at 
være sammen på.
 
Vi begynder med kaffen. Derefter en kort 
gudstjeneste. Til sidst sange fra sangbøger-
ne. 

På gensyn på Fredensbo! 

Connie M. Bang
medlem af Fredensbos Venner 
og Menighedsrådet.

Babysalmesang 
– på en ny måde
Den 1. onsdag i hver måned 
i Særslev Kirke kl. 10.30

Babysalmesang er sang og rytmer for babyer 
op til ca. 1 år og deres forældre. Vi synger 
børnesange og -salmer med fagter, tørklæder 
m.m. i ca. 20 minutter.  Bagefter er der kaffe/
te og masser af tid til hyggesnak. 

Vi har i flere år haft et forårs- og efterårshold 
med babysalmesang. Det nye er, at vi nu til-
byder babysalmesang den første onsdag i 
hver måned - hele året (undtagen juni, juli, 
august). 

I kan komme og være med de gange, som det 
nu kan passe sig, mens I er på barsel. Ingen 
tilmelding. Alle er velkomne - også selvom I 
ikke bor i et af vore tre sogne.

Kommende datoer: 
Onsdag 6. okt., 3. nov., 1. dec. kl. 10.30 

Hver måned: 

Foto: Den Danske Folkekirkes Materialebank



Meditationsgudstjenester
Torsdag 14. okt., 11. nov., 2. dec. 
kl. 19.00 i Særslev Kirke
Hver måned er der meditationsgudstjeneste 
en torsdag aften. En halv time i den smukke 
Særslev Kirke, der kun er oplyst af stearin-
lys. 

Vi lytter til en meditation over en bibelfor-
tælling og til en Taizé-sang, der spilles på 
kirkens lydanlæg. Taizé-sange er en bøn el-
ler et bibelvers, som bliver sunget igen og 
igen. 

Der er også tid med stilhed til at være i sine 
egne tanker. Meditationsgudstjeneste er en 
fredfyldt helle og pause i dagen. 

Nørklecafe
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: Fredag 24. sept., 8. okt., 
5. nov., 19. nov., 3. dec.

Foto: Den Danske Folkekirkes Materialebank



Alle Helgens Dag  
Mindegudstjeneste
søndag 7. nov. kl. 16.00 i Særslev Kirke

Alle Helgens Dag mindes vi på en særlig 
måde dem, vi har mistet. 

Navnene bliver læst op på dem, som er bisat 
eller begravet fra Særslev, Ejlby og Melby 
Kirker siden Alle Helgens Dag sidste år. 
Vi tænder levende lys for vore døde og sæt-
ter lysene i døbefonten. 

BUSK 2021 1

Kan du
tilgive?

BUSK-dagen: 
Familiegudstjeneste 
Søndag 31. okt. kl. 10.30 i Melby Kirke

Vi glæder os til igen at holde familieguds-
tjeneste den sidste søndag i oktober, som 
også kaldes BUSK-dagen. 

BUSK står for: Børn – Unge – Sogn – 
Kirke. FDF Særslev medvirker ved fami-
liegudstjenesten som i år har temaet: 
”Kan du tilgive?”
 
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i 
Melby Forsamlingshus. 
Tilmelding til Gunvor: tlf. 23447109, 
gsa@km.dk

– gerne inden onsdag d. 27. okt. 

Musikgudstjeneste
Søndag 12. dec. kl. 15.00 i Særslev Kirke 
Det er en mangeårig tradition, at musikhol-
dene fra Nordfyns Gymnasium synger i 
Særslev kirke ved en adventsgudstjeneste. 
Vi glæder os til at høre de unge synge 3. 
søndag i advent.

Indsamling
Ved efterårets konfirmationer blev der ind-
samlet 267 kr. til Børnesagens Fællesråd: 
Hjælp til udsatte unge til konfirmation. Des-
uden er der indsamlet 205 kr. til vores egen 
julehjælp. Tak for alle bidrag.
 

Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøder i konfir-
mandstuen: 6. okt., 2. nov., 1. dec.  Møderne 
begynder kl. 19.00 og er offentlige. 



1. søndag i advent - 28. nov. kl. 14.00
Familiegudstjeneste i Melby Kirke
Første søndag i advent tænder vi det første lys i advents-
kransen og ser frem til jul. I Melby Kirke er der familie-
gudstjeneste om eftermiddagen. Det er med sang og 
fortælling i børnehøjde, så også de mindste kan være med. 

Eftermiddagen fortsætter med den traditionsrige juletræs-
fest i Melby Forsamlingshus, som begynder kl. 15.00. 
Billedet er fra sidste år, hvor man desværre ikke måtte 
samles indenfor. 

Første søndag i advent er der også almindelig gudstjeneste kl. 10.30 i Særslev Kirke, 
hvor vi synger de dejlige adventssalmer.

Julehjælp - ansøg om jule-
hjælp eller giv et bidrag!
Menighedsplejen i Særslev-Ejlby-Melby 
sogne tilbyder julehjælp til økonomisk be-
trængte med bopæl i pastoratet. Julehjælpen 
tildeles som en julekurv fra Dagli’Brugsen i 
Særslev med varer til traditionel julemad – 
og der følger en juledekoration som en hil-
sen fra menighedsrådet. 

For at komme i betragtning til julehjælp skal 
man udfylde et ansøgningsskema. Fra 1. ok-
tober ligger der ansøgningsskemaer i de tre 
kirkers våbenhuse. Ansøgningsskemaer kan 
også downloades fra hjemmesiden www.
de3sogne.dk eller hentes i præstegården. 

Ansøgningsfrist: 1. søndag i advent 
– d. 28. november.  

Midlerne til julehjælp kommer fra indsam-
ling i kirkebøsserne og fra Samvirkende Me-
nighedsplejer. Man er meget velkommen til 
at give et bidrag til julehjælpen. Menigheds-
plejen i Særslev-Ejlby-Melby sogne har Mo-
bile Pay nr. 32556. På forhånd tak.

Kirkelige handlinger
11. maj – 5. september 2021

Døbte: 
Særslev Kirke:
Agnes Holstebro Flyman - Philip Mertov -
Bastian Arthur Damsgaard Larsen -
Maliina Dam Carlsen - Heino Arthur Skov 
Jensen - Olau Skov Bonnemann

Ejlby Kirke:
Frederikke Høj Andersson

Melby Kirke:
Alfred Erik Lindegaard Reinberg

Viede / kirkeligt velsignede:
Særslev Kirke:
Anne Sofie & Kasper Mertov

Melby Kirke:
Kristina & Jonas Lindegaard Reinberg
Helle & Uffe Christensen

Begravede / bisatte: 
Særslev Kirke:
Poul Erik Petersen - Marie Hansine Andersen 
- Poul Neerholt - Terkel Littau-Jensen -
Karl Verner Laurits Christiansen

 



Gudstjenester
Dag og dato        Dag i kirkeåret               Særslev   Ejlby      Melby        Bemærkninger

Søn.    3. okt. 18. s. e. trinitatis 14.00   v. NER
Søn. 10. okt. 19. s. e. trinitatis  10.30  v. GS
Tors. 14. okt.  19.00   Meditationsgudstjeneste v. GS
Søn. 17. okt.   20. s. e. trinitatis 10.30   v. GS
Søn. 24. okt.  21. s. e. trinitatis 10.30   v. GS
Søn. 31. okt 22. s. e. trinitatis   10.30 Familiegudstjeneste v. GS
Søn.   7. nov.  Alle Helgens Dag 16.00   Mindegudstjeneste v. GS
Tors. 11. nov.   19.00   Meditationsgudstjeneste v. GS
Søn. 14. nov.  24. s. e. trinitatis  10.30  v. GS
Søn. 21. nov.  Sidste s. i kirkeåret 14.00   v. NER
Søn. 28. nov. 1. s. i advent 10.30  14.00 Alm. gudstjeneste i Særslev 
     Familiegudstjeneste i Melby v. GS 
Tors.   2. dec.   19.00   Meditationsgudstjeneste v. GS
Søn.    5. dec. 2. s. i advent  10.30  v. GS
Søn. 12. dec. 3. s. i advent 15.00   Musikgudstjenste m. Nordfyns 
     Gymnasium v. GS
Søn. 19. dec.  4. s. i advent 10.30   v. GS

(NER) = sognepræst Nete Ertner Rasmussen og (GS) = sognepræst Gunvor Sandvad

Fredensbo:
Onsdag 13. oktober kl. 14.00 - Onsdag 3. november kl. 14.00 - Onsdag 8. december kl. 14.00

 
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

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


