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Kirkegårdene
Som det ses på kirkegårdene, er der sket sto-
re forandringer de seneste par år – og arbej-
det fortsætter. Her er en kort status: 

Melby: Er stort set gjort færdig mht. plant-
ning af nye hække – dog er der behov for lidt 
genplantning, da nogle er gået ud. Et gam-
melt kastanjetræ er fældet, da det var råddent 
og der var for stor risiko ved at lade det stå. 
Et asketræ er ligeledes blevet topkappet, da 
det også var sygt.

Ejlby: Der er sket oprydning i nogle flere 
gravsteder og der er sået græs, som er kom-
met fint op. Græsset markerer bl.a. hvor nog-
le af de tidligere gravsteder har været. Som 
udgangspunkt er gangene bevaret, men dog 
ændret enkelte steder bl.a. over mod graver-

huset, så det nu er muligt for fx rustvogne at 
køre her – tættere på indgangen til kirken.

Der er igangsat plantning af nye hække. Der 
mangler dog stadig en del at blive fornyet og 
det arbejde fortsættes.

Ved arealet ved fællesgravene blev der i ef-
teråret plantet en bøgehæk rundt om centrum 
og der er lavet indgang fra den større fælles-
gang. Træet i centrum er en Papirbarkløn.

Nogle af de store træer rundt ved kirkegår-
den skal beskæres og enkelte måske fjernes 
– da der er risiko for, at de vælter eller større 
grene falder af.



Særslev: Der er som planlagt sket opryd-
ning i gravsteder på sydsiden – ud for kapel-
let. Der er sået græs, som er kommet fint op. 
På kirkegårdens nordside er der ligeledes 
eftersået græs.

For alle tre kirkegårde er det stadig 
planen at lave lapidarier
Et lapidarium er et område, hvor der ligger 
eller står særligt bevaringsværdige grav- og 
mindesten. Stenene kan være bevaringsvær-
dige enten pga. deres udsmykning, eller for-
di det er en gravsten for en person, der gjor-
de en forskel i sognet tilbage i historien - eller 
på anden vis var en interessant personlighed.

P.t. er de gravsten, der er flyttet fra gravste-
derne i Ejlby og Melby, opbevaret i områ-
derne bagved graverhusene. På Særslev Kir-
kegård står nogle af stenene til venstre for 
hovedindgangen, og de resterende sten er 
også opbevaret, så de kan flyttes til lapidari-
et. 

På sigt skal der også plantes små træer eller 
buske og placeres bænke på de grønne area-
ler, hvor der mulighed for en stille stund o.a. 

Selv om kirkegårdene har større grønne om-
råder end tidligere, er der dog stadig frit 
gravstedsvalg. Drøft jeres ønsker med un-
dertegnede.

Thomas Jørgensen, ledende graver



Meditationsgudstjenester
 Torsdag 13. okt, 10. nov, 8. dec. 
kl. 19.00 i Særslev Kirke. 
En halv time med stilhed og meditation over 
en bibeltekst. Kirken er kun oplyst af leven-
de lys.

Nørklecafé
Hver anden fredag kl. 9.30-11.30 i Præste-
gården. Ingen tilmelding. Kaffe mv. koster 
10 kr.
Fredag i lige uger: 
23. sept., 7.okt., 21. okt., 
4. nov., 18. nov., 2. dec., 16. dec.

Børnekirke 
Søndag 13. nov. kl. 9.00  
i Særslev kirke 
Sang, leg og fortælling i kirken – en halv 
time og i børnehøjde, så også de mindste kan 
være med. 

Babysalmesang 
Torsdag i ulige uger fra 15. sept. til. 
24. nov. kl. 10.30 i Særslev Kirke. 
Først boller & kaffe/te. Derefter 20 min. med 
sang, rytmer og fagter. 

Gratis adgang. 
Ingen tilmelding. Alle er velkomne.

Vi begynder med kaffen og selvfølgelig 
masser af snak. Så fortsætter vi med en 
kort gudstjeneste, hvor vores præst Gun-
vor, organist Georg og kirkesanger Lotte 
skaber en dejlig stund sammen med os. 
Vi afslutter med ”ønskekoncert”, hvor 
alle kan foreslå en sang.  

Samværet omkring kaffen, gudstjene-
sten, sangen og musikken gør disse dage 
til noget særligt. 

Alle er velkomne. Så kom og vær med! De 
frivillige fra Fredensbo sørger for de prak-
tiske ting. 
Vi glæder os til at se jer.

Ons. 12. okt., Ons. 9. nov., Ons. 7. dec., 
Fre. 23. dec. - hver gang kl. 14.00 

Connie M. Bang
medlem af Fredensbos Venner 
og Menighedsrådet.

Fællesskab på Fredensbo
Sang - Musik - Fortælling - Gudstjeneste



”Trolden i os alle”
Familiegudstjeneste: 
Søndag 30. okt. kl. 10.30 
i Melby Kirke
Familiegudstjenesten handler om trolden i 
os alle. Børn og unge fra FDF Særslev har 
forberedt optrin m.m. Efter gudstjenesten er 
der fællesspisning i Melby Forsamlingshus. 
Tilmelding til Gunvor: tlf. 23447109, 
gsa@km.dk – gerne inden onsdag d. 26. okt. 

Mindegudstjeneste
Alle Helgens Dag
Søndag 6. nov. kl. 16.00 
i Særslev Kirke
Alle Helgens Dag mindes vi vore døde. Ved 
mindegudstjenesten i Særslev Kirke bliver 
navnene læst op på dem, som er blevet bisat 
eller begravet fra Særslev, Ejlby og Melby 
Kirker siden 1. nov. 2021. Vi tænder lys – og 
konfirmanderne har dekoreret lysposer, man 
kan sætte på gravstedet eller tage med hjem. 

”Lys i mørket” 
Hverdagsgudstjeneste 
Torsdag 24. nov. kl. 19.00 
i Særslev Kirke
En lysfyldt aftengudstjeneste i novembers 
mørke. Konfirmanderne fortæller om at 
være et lys i mørket for andre – og vi tænder 
lys. Kaffe & kage efter gudstjenesten.

v. Povl Chr. Balslev, organist, Svendborg 

Min far var præst, min farfar var præst, min oldefar var præst 
– 8 led tilbage har været præster i familien Balslev, men jeg 
blev organist og satte mig derfor i modsatte ende af kirken – 
men blev, som min bedstefar sagde ” indenfor rummet”. 

På underholdende vis fortælles om gudstjenesten set fra orgel-
bænken, om kirken i dag og om musikkens plads og betyd-
ning i højmesse og kirkelige handlinger. 

Gratis adgang – kaffe & kage. 

Foredraget er arrangeret sammen med vores nabosogne i 
Kirkehøjskolen på Nordfyn

Betragtninger fra en orgelbænk
Torsdag 17. nov. kl. 19.00
i Særslev Kirke



Familiegudstjeneste 
Søndag 27. nov. kl. 14.00
i Melby Kirke
Vi tænder det første lys i adventskransen. 
Særslev FDF opfører krybbespil. Efter guds-
tjenesten er der juletræsfest. Her er et foto 
fra sidste år, hvor juletræsfesten i Melby var 
udendørs.

Musikgudstjeneste
Søndag 4. dec. kl. 15.00 
i Særslev Kirke 
Musikholdene fra Nordfyns Gymnasium 
synger i Særslev kirke. 

En dejlig adventstradition.

Indsamling i sommeren
Til Folkekirkens Nødhjælp (Ukraine):
312 kr. Tak for alle bidrag!

Menighedsrådsmøder
Kl. 19.00 i Præstegården: 
5. okt., 3. nov., 6. dec. 

Julehjælp 
Igen i år uddeler menighedsrådet jule-
hjælp. Man skal bo i Særslev, Ejlby, 
Melby sogne for at komme i betragt-
ning. Julehjælpen er en varekurv fra 
Dagli’Brugsen i Særslev med – næsten 
alt – til en julemiddag. 

Der ligger ansøgningsskemaer i alle tre 
kirker. Ansøgningsskemaer kan også 

downloades fra www.de3sogne.dk 
eller hentes i præstegården. 

Ansøgningsfrist: 
1. søndag i advent – d. 27. november.  

Vi samler ind til julehjælp i kirkebøsser-
ne. Man kan også give et bidrag på Mobi-
le Pay nr. 32556. På forhånd tak.



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:
Kirkevej 2, Særslev, 5471 Søndersø 
tlf. 40 13 21 45 -  E-mail: de3sogne@gmail.com 
Træffetid: Torsdag kl. 9-12

Ledende graver:
Thomas Jørgensen, tlf. 40 13 14 43
E-mail: de3sogne@gmail.com

Organist:
Georg Klinting tlf. 51 15 79 12
E-mail: gklinting@gmail.com

Kirketjener: 
Dorthe Pedersen, tlf. 26 71 10 83
E-mail: dortheingeborg@gmail.com

Kirkesanger
Lotte Wiborg Sørensen, tlf. 61 16 90 20
E-mail: lottewiborg1971@hotmail.com

Menighedsrådsformand:
Hanne Kjemtrup,
Slagstrupvænget 9, Særslev, 5471 Søndersø
tlf. 22 90 73 83
E-mail: hmk@mail.dk

Ansvarshavende redaktør for kirkebladet: 
Gunvor Sandvad

Tryk: Bogense Bogtrykkeri – www.filipsen.com

Kirkelige handlinger
10. maj – 28. august 2022

Døbte
Særslev Kirke
Luna Holm Vonsild
Saga My Pedersen
Loui Elliot Sjødahl
Oscar Valentin Bjerg Carlsen
Victoria Yatsenko
Victoria Winniel Clausen

Ejlby Kirke
Olivia Severin Kring Jensen

Melby Kirke
Lukas Bartschick Ólason
Mads Ib Dam Ussing

Viede / kirkeligt velsignede
Særslev Kirke
Denise & Dennis Reinholdt Birch
Charlotte & Søren Ladefoged-Simonsen
Mie Katrine & Sune Eg Andersen

Ejlby Kirke
Tine Eden Broner Eldevig & Ditleif Eldevig

Melby Kirke
Louise Bartschick Sørensen & 
Óli Kristmundsson

Begravede / bisatte
Særslev Kirke
Jørgen Winther Andersen
Susan Ploug Nielsen
Iris Dorthea Jakobsen
Henning Johnsen
Dorthe Marianne Kristensen
Bjarne Terkelsen Zobbe
Inger Margrethe Pedersen

Ejlby Kirke
Poul Christensen



Gudstjenester

Dag og dato Dag i kirkeåret           Særslev Ejlby     Melby Bemærkninger

Søn. 25. sept. 15. s. e. trinitatis 10.30   (GS) Høstgudstjeneste

Søn.    2. okt. 16. s. e. trinitatis   9.00

Søn.    9. okt. 17. s. e. trinitatis  10.30  (GS)

Tors. 13. okt.   19.00   (GS) Meditationsgudstj.

Søn. 16. okt.  18. s. e. trinitatis 10.30   (GS)

Søn. 23. okt.  19. s. e. trinitatis   9.00

Søn. 30. okt. 20. s. e. trinitatis    10.30 (GS) Familiegudstj.

Søn.    6. nov. Alle Helgens Dag 16.00 10.30  (GS) Mindegudstj. i 
     Særslev Kirke

Tors. 10. nov.  19.00   (GS) Meditationsgudstj.

Søn. 13. nov. 22. s. e. trinitatis   9.00 &   (GS) Børnekirke kl. 9.00
  10.30   

Søn. 20. nov. Sidste s. i kirkeåret   9.00

Tors. 24. nov.  19.00   (GS) Lysgudstj. ”Lys i mørket”
     Konfirmanderne medvirker

Søn. 27. nov. 1. s. i advent 10.30  14.00 (GS) Familiegudstj. i 
     Melby Kirke

Søn.   4. dec. 2. s. i advent 15.00 10.30  (GS) Musikgudstj. m Nordfyns
     Gymnasium i Særslev Kirke

Tors.   8. dec.   19.00   (GS) Meditationsgudstj.

Søn. 11. dec. 3. s. i advent   10.30 (GS)

Søn. 18. dec. 4. s. i advent 10.30    (GS)
  

Gudstjenester på Fredensbo: Hver gang kl. 14.00 
Ons. 12. okt. – Ons. 9. nov. – Ons. 7. dec. – Fre. 23. dec.

 
(GS) = sognepræst Gunvor Sandvad
  

 


