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Covid-19:

Se på hjemmesiden: www.de3sogne.dk
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med
de gældende retningslinjer, som vi naturligvis følger

Hvad ønsker du dig til jul?
Nogle ønsker sig en hvid jul med masser af
sne – ligesom på forsiden. Nogle skriver lange ønskesedler og håber, at noget af det vil
ligge under juletræet. Mon ikke de fleste af
os også ønsker, at det bare bliver en nogenlunde normal jul i år? Uden alt for mange
corona-restriktioner?
Det er ikke til at vide, om vi får, hvad vi
ønsker os. Men jul bliver det under alle omstændigheder.
Vi får også en julegave af Gud: Gaven er
Guds søn født i den hellige julenat. Hver juleaften sker det igen. Gud giver os sin søn,
barn Jesus i krybben.
Så lad os gå med stille sind, som hyrderne til
barnet ind. Maria skubber halmen lidt til
side, så vi kan se hans ansigt – lille barn Jesus i krybben.
Hver gang jeg ser en lille nyfødt, bliver jeg
lidt overrasket og tænker: Kan et menneske

virkelig være så lille? Sådan nogle små bitte
fingre og tæer!

Børnekirke

Måske har hyrderne tænkt det samme? Er
det virkelig Kristus, Herren? Kan frelseren
virkelig være så lille? Sådan et bitte barn?
Men det er juleaftens vidunderlige gave: At
Gud gør sig til den lille. Juleaften møder
Gud os lige så spæd, som vi alle har været
engang. Gud møder os i øjenhøjde - lille og
afmægtig - sådan som man også selv indimellem kan føle sig. Gud møder os som barnet Jesus i krybben.
Frelseren den lille - ser op på os fra krybben
med milde øjne: Øjnene siger: Vær ikke bange. Du er ikke alene. Nu er din frelser født.
Nu skinner Guds lys i mørket. Og det lys,
som Gud har tændt, kan ingen slukke.
Glædelig og velsignet advent og jul
Venlig hilsen Gunvor

Søndag 30. jan. og 13. marts kl. 9.00
i Særslev Kirke
En halv time for børn med bibelfortælling,
leg og sang.

Gudstjenester i december

I adventstiden og julen er der planlagt mange gudstjenester. Se bagsiden.
Læg særligt mærke til:

Vintermøde

1. søndag i advent: 28. nov. kl. 14.00
Familiegudstjeneste i Melby Kirke
Børn fra FDF viser krybbespil. Kl. 15.00 er
der juletræsfest i Melby forsamlingshus.

Johs. Nørregaard Frandsen,
professor, holder foredrag om:

3. søndag i advent: 12. dec. kl. 15.00
Musikgudstjeneste i Særslev Kirke
De ni læsninger med musikholdene fra
Nordfyns Gymnasium

Juleaften:

24. dec. kl. 10.30 i Særslev Kirke

Juleaftensgudstjeneste

– særligt for børnefamilier
igt
Denne juleaftensgudstjeneste er særl
ei
sjæl
lige
barn
og
tilrettelagt for børn
alle aldre.

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag 27. feb. kl. 14.00 i Særslev Kirke
Familiegudstjeneste særligt tilrettelagt for
børnefamilier. Små og store må meget gerne
møde op i festlig udklædning! Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i Præstegårdshaven. Særslev Lokalråd og Særslev FDF er
medarrangør.

Søndag 23. januar kl. 14.00
i Særslev Kirke

Den moderne
H. C. Andersen

Foredraget skildrer den rastløse, rejsende,
identitetssøgende mønsterbryder H. C. Andersen. Han skabte verdenskunst, og han overrasker stadig ved sin måde at være moderne på.
Vi begynder med foredraget. Der bliver en
pause med kaffe & kage. Til sidst en kort andagt.
Velkommen til det traditionsrige
Vintermøde – venlig hilsen Menighedsrådet.

To foredragsaftener:

Om Ejlby Kirke og Melby kirke – Om Særslev Kirke
Vi har fået tilbudt to foredragsaftner med
Kirstin S. Eliason og Lasse J. Bendtsen fra
Nationalmuseet. De har skrevet om Særslev,
Ejlby og Melby kirker i Nationalmuseets
store bogværk: ”Danmarks Kirker”. Kirstin
S. Eliason er redaktør vedr. kirkebygningerne. Lasse J. Bendtsen er redaktør vedr. inventaret i kirkerne.
Onsdag 23. februar kl. 19.00
i Ejlby Kirke
Kirstin S. Eliasen vil fortælle om de to små
- og meget spændende romanske kirker: Ejlby Kirke og Melby Kirke. Trods flere ligheder er de også meget forskellige. Begge kirker har haft apsis. I Melby Kirke er den
meget fint udsmykkede apsis bevaret, mens
der er tydelige spor af den i Ejlby Kirke.
Begge kirker har undergået store forandringer med bl.a. tilbygninger, indbygning af
hvælv mm.
Lasse J. Bendtsen vil bl.a. fortælle om den
meget fornemme krucifiksgruppe i hvalros–
tand fra 1100-tallet i Ejlby Kirke - om det
romanske, murede alterbord i Melby Kirke
- om begge kirkes fine, romanske døbefonte
og fornemme alterbordspaneler fra o. 1600.

Kirkehøjskolen på Nordfyn

Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem 13
nordfynske sogne om fælles foredrag og fælles gudstjeneste 2. påskedag. Der serveres
kaffe & kage i forbindelse med arrangementerne. Det er gratis at være med - og alle er
velkomne!

Torsdag 24. feb. kl. 19.00
i Hårslev præstegård

Hver by har sin heks
Mandag 7. marts kl. 19.00
i Særslev Kirke
Kirstin S. Eliasen vil fortælle om Særslev
Kirkes bygningshistorie. Særslev Kirke er
en meget fin, romansk kirke. Senere har der
været udvidelser og ombygninger – både i
senmiddelalderen og i renæssancen.
Lasse J. Bendtsen vil præsentere kirkernes
indvendige udsmykning og genstande, bl.a.
også her den fine døbefont og det bevarede
brudstykke af en trefløjet altertavle fra o.
1500 i form af et relief fra tavlens centrale,
figurrige korsfæstelsesscene.
Foredragsholderne sælger bogen om Særslev, Ejlby og Melby kirker til en særlig favorabel pris: 178 kr. Der kan betales med
MobilePay. Kontanter kan også modtages
om nødvendigt.

Foredrag v. Torben Bramming,
sognepræst v. Ribe Domkirke
Torsdag 10. marts kl. 19.00
i Skovby Sognegård

Svenskekrigene 1657-60
og hvad krigene betød
for Nordfyn

I Danmark blev der brændt omkring 1000
hekse fra 1540-1693. Torben Bramming har
prøvet at finde årsagen til, hvorfor man
brændte hekse. Han har undersøgt nogle af
de hekseprocesser, der foregik i Ribe. I foredraget vil han fortælle om de overraskende
årsager, han har fundet frem til.

Foredrag v. Lars Christensen, historiker
De to krige mod svenskerne 1657-60 førte til
tabet af Skåne, Halland og Blekinge – og 2530 % af den danske befolkning omkom i de
år. Men i krigens skygge blev det moderne
Danmark født.
Lars Christensen fortæller historien med
særligt fokus på virkningerne for civilbefolkningen på Nordfyn. Og om hvordan det
moderne Danmark blev født i krigens skygge.

Fælles gudstjeneste
2. Påskedag
Mandag d. 18. april kl. 10.30
i Ejlby Kirke
Traditionen tro holder vi fælles gudstjeneste
2. Påskedag. Turen er kommet til os – og den
fælles gudstjeneste bliver i Ejlby Kirke.

Hver måned:
Gudstjenester på
Fredensbo:

Samvær og fællesskab på Fredensbo: En
halv time med kaffe & kage – en halv time
med gudstjeneste – og til sidst et par fællessange. Alle er velkomne. Ons. 8. dec., tors.
23. dec., ons. 12. jan., ons. 16. feb., ons. 9.
marts - hver gang kl. 14.00.

Meditationsgudstjenester

Torsdag 2. dec., 13. jan, 3. feb., 3. marts
kl. 19.00 i Særslev Kirke
En halv times meditationsgudstjeneste i den
smukke Særslev Kirke, der kun er oplyst af
stearinlys.
Meditation over en bibelfortælling - tid med
stilhed til at være i sine egne tanker.

Babysalmesang

Den 1. torsdag i hver måned
i Særslev Kirke kl. 10.30
Babysalmesang er flyttet til den 1. torsdag i
hver måned. 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. Det er gratis at være med.
Ingen tilmelding. Alle er velkomne.
Torsdag 2. dec., 6. jan., 3. feb., 3. marts kl.
10.30

Nørklecafe

Hver anden fredag kl. 9.30-11.30 i Præstegården. Tag håndarbejde med. Eller kom
bare til kaffe og hyggeligt samvær– ingen
tilmelding. Kaffe mv. koster 10 kr. Fredag i
lige uger: 3. dec., 17. dec., 14. jan., 28. jan.,
11. feb., 25. feb., 11. marts.

Kirkelige handlinger

6. september 2021 – 10. november 2021:

Døbte:

Særslev Kirke:
Vitus Emilio Bülow Paulse
Merle Rafn
Julius Huldar Bjarnar Andersen

Viede / kirkeligt velsignede:
Særslev Kirke:
Stephanie & Sean Rørgren
Marianne Kivsmose &
Bjarne Milling-Önnerth

Indsamling

19.09-31.10.2021:
Til FDF Særslev: 1.425 kr.
Til sognenes julehjælp: 776 kr.
Mange tak! Giv gerne et bidrag til julehjælpen: Mobile Pay nr. 32556 eller i kirkebøsserne.

Menighedsrådsmøder

Kl. 19.00 i Præstegården: 1. dec., 12. jan., 8.
feb., 9. marts.

Begravede / bisatte:
Særslev Kirke:
Ester Marie Modvig Kappel
Birgit Larsen
Erik Lorenzen
Ejlby Kirke:
Bent Henrik Nielsen

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

Gudstjenester
Dag og dato

Dag i kirkeåret

Særslev Ejlby

Melby

Søn. 28. nov. 1. s. i advent
10.30		
14.00
Tors. 2. dec. 		
19.00			
Søn. 5. dec.
2. s. i advent			
10.30		
Søn. 12. dec. 3. s. i advent
15.00		
10.30
Søn. 19. dec. 4. s. i advent
10.30			
Fre. 24. dec. Juleaften
10.30
13.00 16.00
og 14.30			
Lør. 25. dec. Juledag		 9.30 11.00		
Søn. 26. dec. 2. juledag				
10.30
Lør. 1. jan.
Nytårsdag
16.00			
Søn. 2. jan.
Helligtrekonger
10.30			
Søn. 9. jan.
1. s.e. Helligtrk.
14.00			
Tors. 13. jan. 		
19.00			
Søn. 16. jan. 2. s.e. Helligtrk.			
10.30		
Søn. 23. jan. 3. s.e. Helligtrk.				
10.30
Søn. 30. jan. 4. s.e. Helligtrk.
9.00 			
og 10.30			
Tors. 3. feb. 		
19.00			
Søn. 6. feb.
Sidste s. e H.
10.30			
Søn. 13. feb. Septuagesima			
10.30		
Søn. 20. feb. Seksagesima
10.30			
Søn. 27. feb. Fastelavn
14.00		
10.30
Tors. 3. marts 		
19.00			
Søn. 6. marts 1. s. i fasten			
10.30		
Søn. 13. marts 2. s. i fasten
9.00			
og 10.30			
Søn. 20. marts 3. s. i fasten
9.00			
Søn. 27. marts Midfaste				
10.30

Bemærkninger

Familiegudstj. i Melby (GS)
Meditationsgudstj. (GS)
(GS)
”De 9 læsninger” i Særslev (GS)
(GS)
Julegudstjenesten kl. 10.30
er især for børnefamilier (GS)
(GS)
(GS)
”Bobler” & kransekage (GS)
(GS)
(NER)
Meditationsgudstj. (GS)
(GS)
(GS)
Børnekirke kl. 9.00 (GS)
Meditationsgudstj. (GS)
(GS)
(GS)
(GS)
Familiegudstj. i Særslev (GS)
Meditationsgudstj. (GS)
(GS)
Børnekirke kl. 9.00 (GS)
(NER)
(GS)

(GS) = sognepræst Gunvor Sandvad og (NER) = sognepræst Nete Ertner Rasmussen, Veflinge
Gudstjenester på Fredensbo: Hver gang kl. 14.00
Ons. 8. dec. – Tors. 23. dec. – Ons. 12. jan. – Ons. 16. feb. – Ons. 9. marts

