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Særslev, Ejlby og Melby Sogne
dec. 2006 - jan. - feb. 2007 - 63. årgang nr. 1

Salige er de fattige
Salige er I, som er fattige,
for Guds rige er jeres.
Salige er I, som sulter,
for I skal mættes.
Salige er I, som græder,
for I skal le.
Men ve jer, I som er rige,
for I har fået jeres trøst.
Ve jer, I som er mætte,
for I skal sulte.
Ve jer, I som ler,
for I skal sørge og græde.
Lk. 6,20-21;24-25
Når man læser i det nye testamente, må man tit undre sig over
at det i grunden ikke er Paulus’
snørklede tankegange eller Johannesevangeliets mystiske visdom
der er det sværeste at forstå, men
såmænd de umiddelbart så enkle
ord af Jesus. Læser man dem langsomt nok viser de sig nemlig at
indeholde det ene lag efter det
andet, så meningen ikke er så let
endda at få hold på.

salige er de små
Som for eksempel disse saligprisninger, som Jesus ifølge Lukasevangeliet en dag for mange år
siden udtalte over skarerne og sine
disciple.
”Salige er I som er fattige”, sagde han, og ”ve jer, som er rige, for
I har fået jeres trøst”. Ikke en rar
tanke for os her i den vestlige del
af verden – ve os, som er mætte
nu, for vi skal sulte – men på den
anden side set en meget logisk
tankegang at gå til: sådan som
rollerne er nu, skal de engang retfærdigvis – i himlen? – vendes på
hovedet, så de små bliver de store
og de store små.
Ja, det har været sød musik i
ørerne på alle udsatte og oversete
og undertrykte gennem tiderne:
retfærdigheden skal nok ske fyldest; om ikke i denne verden med
revolution og opstand, så dog i
den kommende, det har Gud selv
lovet os ved at prise denne verdens små salige.

allerede nu
Men så er der alligevel noget der
skurrer i ørerne. For Jesus sagde jo
”salige er I”, og ikke ”salige bliver
I engang”, og hvorfor nu det? Der
er da overhovedet ikke noget som
helst saligt ved at være fattig! Slet
ikke i denne måned af alle, hvor
vores købekraft bliver afprøvet til
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sin grænse, og vores forbrug sikkert endnu engang vil sætte nye
rekorder.
Hvad saligt er der da ved at være
én af de forældre, der ikke kan
give sine børn det, de ønsker sig i
julegave? Hvad saligt er der ved at
stå i kø for julehjælp hos én af landets hjælpeorganisationer? Hvad
saligt er der ved at skulle strække
sin fantasi til bristepunktet for at få
husholdningsbudgettet til at hænge sammen så familien trods alt
kan holde en nogenlunde jul?
Godt nok tilhører Guds Rige allerede nu de fattige, siger Jesus,
men når man ingenting har,
måske ikke engang mad på bordet, hvad er Guds Rige da værd?
Eller hvad saligt er der ved at
græde? Hører man til dem, der
har mistet en elsket person, ved
man også at især julen kan være
drøj at komme igennem. Om
julen, når alle minderne vælder op
i én og hvor man netop har lyst til
at være sammen med lige præcis
ham eller hende, hvor man ønsker
at alt skal være godt. Hvad saligt
er der da ved at græde?
bud på svar
Mattæusevangeliet prøver at give
sit bud på et svar. Man fornemmer
at også Mattæus er stødt på lag
på lag i saligprisningerne, så i hans
udgave af evangeliet tilføjer han
nogle forklaringer. Salige er de fattige i ånden, står der hos ham, salige er de der hungrer efter retfær-
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dighed. Mattæus åndeliggør saligprisningerne.
Men har han ret i det, eller forfladiger han derved Jesu tale og
tager brodden ud af den? Eller er
det mon Lukas, der har fordrejet
saligprisningerne ved at se dem
fra et alt for materialistisk synspunkt?
Mit bud på et svar er at de begge
har ret. Evangeliet skelner ikke
mellem åndelig eller materiel nød.
Evangeliet skelner i det hele taget
ikke så kraftigt mellem ånd og
krop, som vi gør det i dag, men
ser hellere mennesket som et hele
med behov begge steder.
Jesus helbredte mennesker, der
var syge på deres legemer, blinde
og lamme og spedalske, men han
helbredte også menneskers gudsforhold, og gjorde os klart at vi
allerede er børn af huset, arvinger
til Guds Rige.
to dimensioner
Når Jesus siger ”salige er..” alle de,
der slet ikke ser spor salige ud, så
er det for mig at se talt ind i den
virkelighed at vi mennesker lever i
to dimensioner. Vi lever i verden,
men er ikke af verden, som Paulus
udtrykker det. Tilværelsen har en
overflade, men den har også et
dyb, den er forankret i Gud.
Alt for mange mennesker stiller
sig tilfredse med overfladen, og
selvfølgelig er det klart, at det er
lettest at være tilfreds med den,
hvis man også har det godt dér.

Hvis man ikke længes eller sørger,
hvis man ler og er glad. Man fortaber sig lettere i verden, hvis man
er tilpas i verden.
Derfor kan Jesus prise denne verdens små salige. Ikke fordi det i sig
selv er saligt at være fattig eller syg
eller ensom, hvis verden kun var
overladt til os og vores retfærdighed.
Men længes man, er ens verden
gået i stykker, eller lider man på
den ene eller den anden måde
nød, åbnes ens øjne lettere mod
tilværelsens anden dimension,
mod tilværelsens dyb. Og det går
op for én at i den dimension er
man salig som det Guds barn man
er, uagtet hvordan livet ellers ser
ud på overfladen.
livsmod
Der skal hverken mange penge,
mad i overflod, eller tindrende
glæde til at kunne tænde et enkelt
stearinlys og fundere lidt over
hvad tilværelsens dybde-dimension egentlig vil os. Hvorfor holder
vi i grunden jul?
Og når man har gjort det, så
lade sig fylde af det livsmod som
evangeliet indgyder os: mod til at
leve vores liv, uanset hvordan det
ser ud, sultent eller mæt; mod til
at holde jul, alene eller sammen, i
glæde eller i sorg.
Salige er de mennesker for hvem
december måneds trængsel og
alarm ikke afleder dem fra virkelighedens dyb, men efterlader dem
med en stille ægte julefred.
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Kirkehøjskolen
Tirsdag den 23. januar 2007 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Veflinge,
Axel Brahesvej 13.
Flygtninge-/indvandrerpræst Leif Munksgaard, Odense:
At være kristen blandt muslimer

Hellig tre kongers
eftermiddag

Torsdag den 8. marts 2007 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Hårslev,
præstegårdsvænget 4.
Professor Viggo Mortensen, Århus:
Religionsmødets udfordring for folkekirken.
Alle foredragene er gratis.
Ta’ en program-folder i kirkernes våbenhus!
Adventsgudstjeneste for
ældre
Sammen med Fredensbo arrangerer Særslev Kirke en adventsgudstjeneste med altergang tirsdag
den 5. december kl. 14.45. Alle er
velkomne.
Bind årets adventskrans
i forsamlingshuset i Særslev efter
familiegudstjenesten den sidste
søndag i kirkeåret, søndag den 26.
november kl. 14.00. Efter gudstjenesten er alle velkomne til at gå
med i forsamlingshuset hvor borgerforeningen og forsamlingshuset står klar med glögg og æbleskiver og altså mulighed for at lave
juledekorationer eller binde årets
adventskrans.
Fastelavn i Melby
En festlig familiegudstjeneste i
Melby Kirke fastelavnssøndag kl.
14.00. Kom som du er, eller kom
udklædt som en helt anden. Alle

De hellige tre konger, Keldby Kirke
ved Roskilde
Menighedsrådet vil gerne indbyde alle ældre og andre interesserede til en hyggelig eftermiddag
1. søndag efter Hellig tre konger,
søndag den 7. januar. Der er
gudstjeneste i Særslev Kirke kl.
14, dernæst drikker vi kaffe i konfirmandstuen og tager en hyggelig afsked med julen.

er velkomne. Efter gudstjenesten
går vi i forsamlingshuset og slår
katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Arrangementet i forsamlingshuset står borgerforeningen for.
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De 9 læsninger

Læs en god bog!

Julekoncert i Særslev Kirke søndag den 10. december kl. 15.00.

og vær med til at snakke om
den, når vi til forårets litteraturaften mødes her i Særslev konfirmandstue torsdag den 1. marts
kl. 19.30.
Bogen til denne gang er
Kirsten Thorups nyudgivne ”Førkrigstid”, forlaget Gyldendal.
Kirsten Thorup tager os med
tilbage sidst i trediverne til Gelsted på Vestfyn, hvor bogens
hovedperson Dinna har nok at se
til med sin mand Sigurd, deres
lille forretning og deres to
drenge. Der bliver ikke tid til så
meget andet, og det piner
hende. Men hvad der plager
Dinna endnu mere er en nagende mistanke om at der foregår
noget mellem Sigurd og deres
unge pige i huset Maja. Samtidig
rykker den store verden udenfor
Gelsted tættere og tættere på:
folk rejer til Tyskland, hvor Hitler
huserer, og kommer hjem igen
med bekymrede miner. Der breder sig i det hele taget en fornemmelse af at noget er ved at
ændre sig helt afgørende.
Noget, der kan gribe forstyrrende ind i det liv man ellers har
været så vant til.
Kirsten Thorup roses især for
sin mesterlige portrætkunst, sine
fine skildringer af menneskets
længsler og lidenskaber.
Litteraturaftenen er i samarbejde med Veflinge, Hårslev, Bogense, Skovby og Skamby.

Den traditionsrige engelske advents-gudstjeneste, der i år arrangeres i samarbejde med Særslev
FDF og musikholdene fra Nordfyns Gymnasium, under ledelse af
Jens Bryderup, Lise Pedersen og
Jørgen Roe-Poulsen. Der vil være
en blanding af kor og solister, fællessang og instrumental-numre.
Bibellæsningerne er ved årets kon-

Høstkollekt
Til høstgudstjenesterne indsamledes tilsammen 1195,75 kr. til Folkekirkens Nødhjælp. Til jul samler
vi ind til Børnesagens Fællesråd;
en paraplyorganisation, der fordeler pengene videre ud til forskellige danske organisationer, der
hjælper børn og unge, der har det
svært.

firmander og FDF’ere, ganske som
ifølge traditionen: startende med
den yngste og sluttende med den
ældste.
Efter koncerten indbyder Særslev FDF alle nuværende og tidligere FDF’ere samt venner af FDF til
sang, banko, kaffe og sodavand
på Asylet. Og mon ikke dagen
slutter med Luciaoptog?

Adventsgudstjeneste Ejlby
I Ejlby Kirke er der familiegudstjeneste 1. søndag i advent, søndag
den 3. december kl. 14.00. Efter
gudstjenesten går vi i forsamlingshuset hvor borgerforeningen sørger for glögg og æbleskiver og
juletræ.
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Fredensbo
Gudstjenester:
Tirsdag den 5. dec. kl. 14.45
NB! i Særslev Kirke
Søndag den 24. dec. kl. 10.30
Tirsdag den 23. jan. kl. 14.15
Tirsdag den 20. feb. kl. 14.15
Sangeftermiddage:
Tirsdag den 19. dec.
Torsdag den 11. jan.
Torsdag den 8. feb.
Alle sangeftermiddage er
kl. 14.15 i dagligstuen på
Fredensbo.

Siden sidst
Døbte:

Viede:

Begravede/bisatte:

Særslev:
Clara Rasmussen
Jeppe Runøe Rasmussen
Kristian Friis Møller

Særslev:
Kristina West Hansen
~Jakob Henrik Grane

Særslev:
John Clausen
Minna Hansen
Niels Mikael Sørensen

Ejlby:
Alberte Søgaard Larsen

Melby:
Katja Korfitz Jønsson
~Tom Nøhr

Melby:
Freja Helene Nørregaard
Høgstedt

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.
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1.s i advent
2.s.i advent
3.s.i advent
juleaften
juledag
2. juledag
julesøndag
nytårsdag
1.s.e.h3k.
2.s.e.h3k.
3.s.e.h3k.
s.s.e.h3k.
septuagesima
seksagesima
fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i fasten

10.30
15.00
15.30
09.00
10.30
16.00
14.00
09.00
10.30
19.00
10.30
10.30
10.30
09.00

SÆRSLEV
14.00*
16.30
10.30
11.30
19.00
10.30
09.00
-

EJLBY

KIRKEKALENDER
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
feb.
feb.
feb.
feb.
marts

DATO
03.
10.
17.
24.
25.
26.
31.
01.
07.
14.
21.
28.
04.
11.
18.
25.
04.

Ole Hansen
*familiegudstjeneste

Ole Hansen

kollekt: bibelselskabet
Hellig 3 konger for ældre

*familiegudstjeneste
De 9 læsninger
Ole Hansen
kollekt: børnesagens fællesråd
kollekt: børnesagens fællesråd

BEMÆRKNINGER

december 2006 - januar-februar 2007
MELBY
19.00
14.30
14.00
10.30
19.00
14.00*
10.30

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

Adresser

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

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

Særslev:

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

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

Graver Finn Toftegaard
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

Ejlby:

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

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

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

Melby:

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

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

