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Gud så, at det var godt
På bibelens allerførste sider kan
man læse hvordan Gud skabte
himlen og jorden og alt, hvad der
rører sig herpå. Det gjorde Han
ifølge beretningen på seks dage,
og så hvilede Han sig på den
syvende. Hvordan Han talte ”dagene”, vides vist ikke helt, al den
stund solen og månen og stjernerne først kom til på fjerdedagen,
efter at Han havde skabt træerne
og planterne og alt grønt på jorden. Men sådanne petitesser er
også ligegyldige – bibelen har aldrig insisteret på at ville sige noget
naturvidenskabeligt om vores verden. Derimod er det væsentlige
ved skabelsesberetningen det ”omkvæd”, der følger på hver dag.
Nemlig Gud, der så, at alt var godt!
Lyset var godt, adskillelsen mellem land og vand var god, den
ordnede verden; planterne, træerne, alle dyrene – ja alt hvad Gud
havde skabt var godt.
Fordi liv er bedre end død, fordi
grøde og vækst er bedre end stilstand, fordi det helt elementært er
godt at her er noget, og ikke bare
ingenting.
Magten til at være til, i alt
hvad der er til
Nu hedder det sig ganske vist i folkemunde at Gud skabte jorden på
6 dage, hvilede sig på den 7. og
har sovet lige siden. Selvfølgelig
ved vi godt at det ikke helt stemmer overens med sandheden. Han

kom jo dog engang til jorden –
blev menneske i Jesus fra Nazareth
– og det var ikke just en ferietur.
Og så er der det ved skabelse, at
det ikke kun er noget, der foregik
engang.
Gud skabte ikke jorden med alle
dens naturlove og evolutionsvilkår
som en kæmpemæssig evighedsmaskine, der kunne sejle af sted
ud i det store tomme verdensrum
med ukendt destination. Gud
overlod ikke verden til sig selv, nej
Han nyskaber og opretholder den
bestandig.
Uden Gud ville alt det skabte
falde tilbage i intetheden. Med en
moderne tysk/amerikansk teolog
kan man sige at ”Gud netop er
magten til at være til, i alt hvad der
er til”.
Gud vil livet
Og Gud vil livet. Gud vil være til,
og vil at her skal være noget. Det
kan vi vist ikke være i tvivl om
netop på denne tid af året, hvor
naturen folder sig ud som en hel
opstandelse for øjnene af os. Alt
det bundne og frosne løses og liv
myldrer frem alle vegne. Vi nærmer os påske, hvor Gud lod Jesus
opstå fra de døde, som et bevis
på, hvad han fortalte os om Gud
var sandt.
Kristendom er skabelsestro og
opstandelsestro. En tillidsfuld tro
på at Gud har skabt verden som et
grundlæggende godt sted at væ-

re, og en håbefuld og optimistisk
tro på at livet trods alt vender tilbage, når vi selv eller verden lægger det øde.
For det sker jo. Som det skete for
de to første mennesker på jorden,
der sagde nej tak til at leve af
Guds nåde alene, sådan sker det
også for os at livet lægges øde.
Symbolsk om efteråret, når mørket sniger sig ind på os og når
frosten kommer og binder jorden.
Her kan intet gro.
Intet skiller os fra Guds kærlighed
Men selv i mørket og frosten og
døden ligger livets kim. Kristendommen er en tro på at livets
magt er så stærk at intet kan holde
den tilbage. Intet kan skille os fra
Gud, som Paulus skriver til romerne. Ikke engle, ikke magter, ikke
noget i det høje eller i det lave.
Intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus.
Når livet kommer igen er det
ikke ved vores egen hjælp, men
ved Vor Herres. For det er ikke
fordi vi formår at udrette det helt
store i den henseende. Det var
ikke som afregning for vore gode
gerninger, at Gud blev menneske
julenat, såvel som det jo heller ikke
er vores fortjeneste at den frosne
jord efterhånden løsnes og lader
tusindvis af vintergækker og erantis og krokus myldre frem, men
Hans, som holder verdens gang i
sin mægtige hånd.
Han, som er magten til at være
til, i alt hvad der er til.

Det helsebringende vand
Møkilden i Særslev

Den faste 2. salme
I fastetiden bliver gudstjenestens
faste 2. salme salmebogens nr.
337 ”behold os Herre, ved dit
ord”.
I påsketiden skal vi synge nr. 232
”O salig påskedag!”

Indsamlinger i
julen

I juledagene samledes i alt
1736,50 kr. ind til Børnesagens
Fællesråd. Nytårsdag blev der
samlet 40 kr. ind til Bibelselskabet.

Langfredagskoncert
I Særslev findes et helligsted. Det
er ældgammelt og for de fleste vel
også gået i glemmebogen, men
trods det fortæller legenden alligevel at den, der drikker af eller
bader i denne hellige kilde bliver
helbredt for alverdens dårligdomme.
Mø-kilden har nemlig en historie:
Engang i middelalderen blev en
ung pige på vej til kirke overfaldet,
voldtaget og myrdet af et par
røvere, der havde lagt sig i baghold i et krat nær den gamle galgebakke. Kort efter blev hun fundet, men da man løftede hendes
døde krop op, udsprang der en
kilde, dér hvor jorden var blevet

vædet af hendes blod. Det viste
sig snart at vandet havde undergørende kræfter og folk fra fjern
og nær kom til kilden for at bade
sig i den, drikke dens vand og
blive helbredt for deres skavanker.
Kilden sprang i flere hundrede
år, indtil en mand badede sit skabede øg i kilden og den mistede
sin kraft. I 1774 er der underretninger om at kilden næsten er tilstoppet.
Men det er den ikke mere.
Kilden findes på en privat grund
på Vestergade, og som det ses på
billedet springer den igen! – vistnok desværre med ganske almindeligt kildevand.

Vi er endnu engang blevet lovet et
glædeligt genhør med vores faste
”langfredags-kvartet”.
Det er altid en stor oplevelse at
høre Joseph Hayden’s de 7 korsord virtuost fremført på en dramatisk dag som langfredag.

Sommerudflugt
for ældre
Turen går til sydfyn, og dagen bliver tirsdag den 23. maj. Program
følger senere i Områdeavisen og
ved opslag.

Afslutningsgudstjeneste for
juniorkonfirmander
Søndag den 9. april er det palmesøndag og det er tillige den søndag hvor årets junior-konfirmander står for gudstjenesten i
Særslev Kirke. Det er afslutningen
på deres undervisningsforløb,
hvor de har ”gået til præst” her i
konfirmandstuen siden nytår.
Gudstjenesten er en almindelig
gudstjeneste, dog med særligt
fokus på børnene.

John Engelbrecht
”Livet længe leve!”
Vintermøde i Særslev Forsamlingshus, mandag den 13.
marts kl. 19.30
John Engelbrecht er mag.art. i filosofi fra Københavns Universitet og
har i en årrække undervist i filosofi, psykologi, religion og kulturhistorie ved højskoler og højere læreanstalter. Han er kendt som en farverig og fornøjelig foredragsholder, der elegant og vittig stiller
skarpt ind på dybe spørgsmål, og
får – med sin visionære og poetiske stil – mennesker til for en stund
at hæve sig ud af og op over hverdagen. Hans sigte er, at få folk til
at tænke dybere over tilværelsen,

og han spiller virtuost og tankeakrobatisk på de overraskende indfald, de hurtige tankelyn, de
skæve vinkler og den sprælske
legegalskab, der kobler en humoristisk og poetisk ynde sammen
med dyb og bred viden. En velordnet anarkist er han blevet
kaldt, en humorens Robin Hood,
der stjæler fra de vittige og gi’r til
de kedelige.
Kort sagt: popkorn, guldkorn og
gode råd om kunsten at gribe
fremtiden og vælge det gode liv.
Vintermødet arrangeres i samarbejde med Særslev Borgerforening. Der er fri entre.

Konfirmation 2006
I Ejlby Kirke søndag den 23.
april kl. 10.30
Ann Matilde Birkelund Mortensen
I Særslev kirke søndag den
30. april kl. 10.30
Alex Christian Knudsen
Anders Banke Petersen
Anders Hofstedt Pedersen
Camilla Bue Rasmussen
Camilla Søgaard Jørgensen
Emil Hauberg Fischer
Henrik Pilegaard
Kenneth Bolo
Kim Danielle Sinnet
Kim Gejl Christoffersen
Louise Svendsen
Mathias Holmelin Eskelund
Madsen
Mathias Phillip Hald Jensen
Michelle Anna Nielsen
Natacha Sille Østergaard
Niels Frahm Vilhelmsen Carlsen
Sandra Ploug Juel Nielsen
Silja Okkerholm Harder
Sofie Lehmkuhl

Konfirmation 2007
Finder sted i Ejlby og Melby
Kirker den 15. april, i Særslev
Kirke den 22. april.
Se også ”praktiske oplysninger”

Siden sidst
Døbte:

Fredensbo
Gudstjenester:
Tirsdag den 14. marts kl. 14.15
Tirsdag den 11. april kl. 14.15 (med
altergang)
Tirsdag den 9. maj kl. 14.15
Sangeftermiddage:
Torsdag den 30. marts kl. 14.15
Torsdag den 27. april kl. 14.15
Torsdag den 1. juni kl. 14.15

Særslev:
Jonas Westergaard Bjerre
Sebastian Stephensen
Bøtcher

Viede:
Ingen

Begravede/bisatte:
Særslev:
Karen Amy Pedersen

Praktiske oplysninger
Fødsler
En fødsel skal meddeles til
præsten i bopælssognet. Medbring fødselsanmeldelsen som
I fik udleveret af jordemoderen, samt jeres dåbs- eller navneattester, evt. vielsesattest
eller den udfyldte ”Omsorgs
og Ansvarserklæring” hvis I
ikke er gift.

Dåb eller navngivelse
Et barn skal navngives senest
seks måneder efter fødslen.
Det sker enten ved dåb eller
navngivelse. I begge tilfælde
rettes henvendelse til præsten.

påske, i Særslev kirke 2. søndag
efter påske. Børnene indskrives
til konfirmation i august måned. De får et brev med hjem
gennem skolen.

Vielse
Dato for vielsen aftales med
præsten. Vielser foregår altid i
kirken. I god tid inden vielsen
rettes henvendelse til rådhuset
for udstedelse af prøvelsesattest. Denne samt jeres dåbseller navneattester og evt. skilsmissebevilling medbringes til
samtalen med præsten.

Dødsfald
Konfirmation
Konfirmation finder som regel
sted om foråret i 7. klasse. I
Ejlby og Melby kirker er der
konfirmation 1. søndag efter

Dødsfald skal meddeles til
præsten i bopælssognet, helst
hurtigst muligt. Denne eller
bedemanden er behjælpelig
med at udfylde papirerne. For

aftale om begravelses-/bisættelseshandling i kirken rettes
henvendelse til præsten.

Navneændring
og attester
Kontakt præsten i bopælssognet. Skal sagen sendes til Statsamtet eller Kirkeministeriet er
præsten behjælpelig med dette. Bortkomne eller nye attester udstedes vederlagsfrit.

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle gudstjenester og arrangementer, der
tilrettelægges af menighedsrådet. Bilen skal blot bestilles
dagen før på:
Tlf. 64 84 14 85
eller Tlf. 64 85 12 12.
Benyttelse af kirkebilen betales
af menighedsrådet.

KIRKEKALENDER
DATO
05.
12.
19.
26.
02.
09.
13.
14.
16.
17.
23.
30.
07.
12.
14.
21.
25.
28.
04.

marts
marts
marts
marts
april
april
april
april
april
april
april
april
maj
maj
maj
maj
maj
maj
juni

SÆRSLEV
1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
midfaste
Mariæ bebud
palmesøndag
skærtorsdag
langfredag
påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
3. s. e. påske
bededag
4. s. e. påske
5. s. e. påske
Kr. himmelfart
6. s. e. påske
pinsedag

10.30
11.30
09.00
10.30
14.00*
19.00
14.00*
09.00
10.30
09.00
10.30*
09.00
10.30
10.30
09.00
10.30
10.30

marts-april-maj 2006

EJLBY

MELBY

09.00
10.30
09.00
10.30#
10.30
10.30*
09.00
10.30
14.00

09.00
19.00
10.30
10.30
14.00
09.00
10.30
09.00
09.00

BEMÆRKNINGER

Ole Hansen
*afslutning for junior-konf.
*koncert #liturgisk gudstj.

*konfirmation
*konfirmation
Ole Hansen

Ole Hansen

Ansvarshavende readaktør: Sognepræst Karen Blauenfeldt Dam. Tryk: Bogense Bogtrykkeri 64 81 10 29

Adresser
Sognepræst Karen Blauenfeldt Dam, Kirkevej 4, Særslev. Tlf.: 64841137, E-mail: kbd@km.dk Træffes efter aftale – dog ikke mandag
Menighedsrådsformand Erik Larsen, Kosterslevhuse 17, Kosterslev. Tlf.: 64 84 10 70
Kirkernes hjemmeside: www.de3sogne.dk

Særslev:

Ejlby:

Melby:

Graver Henning Smith
graverhuset, tlf. 64 84 16 75
Træffes tirs.-fre. Kl. 9-10
Privat: Vestergade 10, Særslev
Tlf. 64 84 18 36

Graver Finn Toftegård
Graverhuset, tlf. 64 84 14 53
Træffes tir.Tor. Fre. Kl. 12-13
Privat: Tværgade 22, Otterup
Tlf. 64 82 20 50 / 40 13 14 51

Graver Bjarne Rasmussen
Graverhuset, tlf. 64 86 17 28
Træffes tir. Og tor. Kl. 15-15,45
Privat: Tøvlidtvej 75, Melby
Tlf. 64 86 15 34

Organist Aase Rosendahl
Jullerupvej 52, tlf. 64 84 11 08

Organist Aase Rosendahl
Jullerupvej 52, tlf. 64 84 11 08

Organist Aase Rosendahl
Jullerupvej 52, tlf. 64 84 11 08

Kirkesanger Poul E. Larsen
Kile 25, tlf. 64 84 12 02

Kirkesanger Poul E. Larsen
Kile 25, tlf. 64 84 12 02

Kirkesanger Bodil Rasmussen
Enghaven 14, tlf. 64 84 13 31

