
Særslev, Ejlby og Melby Sogne
Vinteren 2022 - 2023  .   77.  årgang nr. 1



Ved høstgudstjenesten søndag d. 25. 
september i Særslev Kirke sagde vi en 
stor TAK til vores organist Georg Klin-
ting, som har valgt at gå på pension. I 
den anledning har Gunvor Sandvad in-
terviewet Georg Klinting til kirkebla-
det: 

51 år har du arbejdet i Folkekirken: 37 
år som præst og 14 år som organist. 
Det er en lang og tro tjeneste. Fortæl 
lidt om din vej til at blive organist!

Jeg har spillet klaver fra de tidlige dren-
geår. Senere i gymnasietiden fik jeg et 
års privat orgelundervisning hos orga-
nisten ved Christianskirken i Kgs. 
Lyngby. Jeg var konfirmeret i den kirke. 
Kirken havde et stort Frobenius orgel 
med 3 manualer og pedal. Det var fan-
tastisk at sidde på orgelbænken og få 
lov at prøve kræfter med J.S. Bachs be-
rømte Toccata og Fuga i D-mol.

Da jeg blev student og startede med at 
læse teologi, måtte orgelspillet lægges i 
dvale. Men jeg havde en drøm om at 
tage det op engang. I de mange år, jeg 
var præst i Norup og Hasmark, blev det 
ikke til ret meget med at spille på orgel. 
Lejlighedsvis spillede jeg dog til guds-
tjenesten, hvis organisten med kort var-
sel havde meldt forfald. Det var absolut 
en nødløsning at skulle trave frem og 
tilbage mellem alter og orgel, og spillet 

Fra prædikestol til orgelbænk
kunne selvfølgelig ikke blive perfekt, 
men der blev dog på den måde musik til 
salmesangen. Begge steder var der i øv-
rigt små fire-stemmers orgler uden pe-
dalværk – nærmest ligesom orgelet i 
Ejlby kirke. 

I 1996 blev Norup-Hasmark lagt sam-
men med Krogsbølle. Også i Krogsbøl-
le var orgelet uden pedalværk, så også 
der var det begrænset, hvad der kunne 
spilles ud over salmeledsagelsen.

I 1999 tog jeg så springet og søgte ind 
på organistuddannelsen på Løgumklo-
ster Kirkemusikskole. Uddannelsen var 
lagt til rette med en fuld undervisnings-
dag hver anden uge. Jeg fik lagt min 
ugentlige fridag sådan, at jeg kunne 
tage til Løgumkloster. Men der var 
selvfølgelig også hjemmearbejde, ikke 
mindst orgelspil. Jeg fik nøgle til Nørre 
Næraa kirke, hvor jeg kunne øve på det 
glimrende orgel, der har 2 manualer og 
pedalværk.

Det var en krævende, men dejlig tid, 
som afsluttedes med PO-eksamen i 
2004. Et par år efter fik jeg lejlighed til 
at prøve mine færdigheder af, da orga-
nisten i Nørre Næraa gik på barsel. Jeg 
søgte orlov fra præstegerningen og va-
retog i 8 måneder et organistvikariat 
med 4 kirker, børnekor og voksenkor.
 

Hvorfor lige organist? Hvad er det sær-
lige ved at spille på et orgel og ved or-
gelmusik?

Orgelet er jo knyttet til gudstjenesterne 
og de kirkelige handlinger. Orgelet er et 
instrument, der bedre end andre er eg-
net til at fylde kirkerummet med den 
musik, der skal til. Det kan spille både 
dæmpet og kraftigt alt efter, hvad der er 
brug for.

Du kan godt lide nye salmer og du har 
komponeret nye salmemelodier til gam-
le salmer. Hvad er kvaliteten ved nye 
salmer og nye melodier?

Alle salmer har været nye engang. Både 
de salmer, vi stadig er glade for at syn-
ge, og de salmer, der er gået i glemme-
bogen, fordi de ikke gav genklang. No-
get tilsvarende gælder melodierne. Men 
her er der det forhold, at en hel del sal-
mer ikke har deres egen melodi, men 
må synges på en lånemelodi. I nogle 
tilfælde går det godt. Det er f.eks. fint at 
synge ’Altid frejdig’ på melodien til 
’Dagen går med raske fjed’. Det er min-
dre heldigt at bruge samme melodi til 
’Solen stråler over vang’, som da også 
så sent som 1989 fik sin egen i øvrigt 
ganske udmærkede melodi. Jeg mener, 
at en god salmetekst så vidt muligt skal 
synges på en melodi, der understøtter 
tekstens budskab og stemning.
 

Hvad glæder du dig til nu i dit otium?

Birgit og jeg får mere frihed til at fylde 
vores kalender med det vi har kræfter 
og lyst til. Besøge familie og venner, 
tage på højskole, tage på rejser, besøge 
udstillinger, gå til koncerter, og gøre 
alt hvad der ellers kan nævnes.



Sammen er vi rigtig gode 
Derfor savner vi frivillige, som har tid og 
lyst til at hjælpe med lidt praktiske opgaver, 
så sognene bliver endnu bedre.

Vi savner dine kompetencer til at bage en 
kage, hjælpe ved diverse arrangementer, 
hjælpe ved konfirmationen, hjælpe med at 
pynte kirken eller noget helt andet. 

Vi er helt sikker på DU kan være den ekstra 
hjælp menighedsrådet har brug for. Så vi 
fælles kan styrke vores kirker og sognearbej-
de. 

Menighedsrådet er meget taknemlige for den 
hjælp DU vil tilbyde. Håber derfor du vil til-
meldes vores frivillige gruppe. 

Tilmeldingen kan ske til:
Helle Christensen
tlf. 51305750
E-mail: christiansen46@gmail.com 

Advent og Jul:
Familiegudstjeneste
1. søndag i advent
27. nov. kl. 14.00 
i Melby Kirke
Særslev FDF opfører krybbespil. Efter guds-
tjenesten er der juletræsfest i Melby.

”De 9 læsninger”
2. søndag i advent
4. dec. kl. 15.00 
i Særslev Kirke 
Den traditionsrige musikgudstjeneste, hvor 
elever fra musikholdene på Nordfyns Gym-
nasium synger advents- og julesange i Sær-
slev kirke. 

Juleafslutninger 
i Særslev Kirke
Vi synger julesalmer og hører juleevangeli-
et. Alle er velkomne:
Torsdag d. 8. dec. kl. 10.00 
Børnehuset Særslev og Dagplejerne 
Tirsdag d. 20. dec. kl. 11.00 
Nordfyns Efterskole 
Onsdag d. 21. dec. kl. 8.15 
Særslev Skole

Juleaften kl. 10.30 i Særslev Kirke
Juleaftensgudstjeneste – særligt for børnefa-
milier
Denne juleaftensgudstjeneste er særligt tilret-
telagt for børn og barnlige sjæle i alle aldre.

Vintermøde
Søndag 22. jan. 
kl. 14.00
i Særslev Kirke

Flemming Både, 
musiker, trouba-
dour og foredrags-
holder fortæller 
og synger om 
Kim Larsen. 

Kim Larsen - folkekær og folkelig som få og 
har indspillet mere end 500 indspillede san-
ge. Med hans store gab og lineære sprog 
sang han sig ind i alle danskere.  Hans tek-
ster spænder vidt med blik for skæve eksi-
stenser, kvinder og livets mange aspekter. 
Min fortælling handler også om en meget 
privat Kim Larsen og et stædigt rad, men 
først og fremmest om en flittig spillemand, 
der elskede at stå på scenen – og han stod der 
det lige til det sidste.
 
Vi begynder med foredraget. Der bliver en 
pause med kaffe & kage. Til sidst en kort an-
dagt. Velkommen til det traditionsrige vin-
termøde – venlig hilsen Menighedsrådet.

Martin A. Hansen – Liv og 
Digtning
Torsdag 9. feb. kl. 19.00
i Hårslev Præstegård

Foredrag ved Kaj Axel Jensen, Brenderup, 
cand. mag i nordisk litteratur og sprog. 

Foredraget handler om væsentlige temaer og 
de brydninger, som prægede Martin A. Han-
sens liv og digtning, og som forløstes i stor 
kunst.

Alle er velkomne – gratis adgang. 
Arrangeret af Kirkehøjskolen på Nordfyn.

Fastelavnsgudstjeneste 
Søndag 19. feb. kl. 14.00 
i Særslev Kirke

Familiegudstjeneste særligt tilrette-
lagt for børnefamilier. 

Små og store må meget gerne møde 
op i festlig udklædning! Efter guds-
tjenesten slår vi katten af tønden i 
Præstegårdshaven. 



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:
Vakant

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

Babysalmesang i
 Præstegården
Hver anden torsdag i efteråret har konfir-
mandstuen været fyldt med babyer og deres 
mødre til et par hyggelige timer med baby-
salmesang. 

Datoer for babysalmesang i februar til april 
bliver annonceret på www.de3sogne.dk og 
Facebook i begyndelsen af det nye år.

Kirkelige handlinger 
1. september – 31. oktober 2022

Døbte
Særslev Kirke
Milo Synne von Staffeldt Beck

Viede / kirkeligt velsignede
ingen

Begravede / bisatte
Særslev Kirke
Heidi Kyhl Smed
Jytte Kragh

Melby Kirke
Hanne Nellemann Andersen

Nørklecafé
Hver anden fredag kl. 9.30-11.30 i Præste-
gården. Ingen tilmelding. 
Kaffe mv. koster 10 kr.
  
Fredag i lige uger: 2. dec., 16. dec., 13. jan., 
27. jan., 10. feb., 24. feb., 10. marts osv.

Indsamling i sommeren
Til julehjælp i vores sogne: 178 kr.
Til FDF Særslev: 860 kr.
Tak for hvert eneste bidrag!

Menighedsrådsmøder
Kl. 19.00 i Præstegården: 
7. dec., 11. jan., 7. feb., 8. marts 

 



www.FILIPSEN.dk - 7550 3636

Sognepræst
Gunvor Sandvad

har plejeorlov

Præstetjenesten varetages indtil videre af
nabopræsterne i Bogense provsti.

 

Følg med på hjemmesiden
www.de3sogne.dk

og de tre infotavler ved kirkerne.

 

Hjemmesiden og infotavlerne opdateres løbende
med hensyn til ændringer og tidspunkter

for gudstjenester – og kontakt til vikarierende præst.


