Særslev feb 07:Særslev 4/05

09/02/07

14:55

Side 1

Særslev, Ejlby og Melby Sogne
mar. - apr. - maj 2007 - 63. årgang nr. 2

Klimaforandringer og dommedag
Mennesker skal gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen, sagde Jesus (Lukasevangeliet, kap. 21)

“De fordømtes fald” af Dirk Bouts,
1420-1475.

Midt i vores underlige vintervejr –
med alt for høje varmegrader og
alt for megen nedbør – rejste der
sig derudover en middelstor medieorkan, da biskoppen over
Lolland-Falster Stift, Steen Skovsgaard, udtalte til avisen at det da
godt kunne være at klimaforandringerne var et forvarsel om ”de
sidste tider”, om at enden var nær.
Den udtalelse medførte en del
forundrede spørgsmål. Var biskoppen blevet en dommedagsprofet?
Var han begyndt at tænke som en
fundamentalist eller et Jehovas
Vidne? Jehovas Vidner, der jo før i
tiden har været kendt for ligefrem
at sætte dato på jordens undergang.
Næppe nogle af delene. Men
biskoppen har sat sin finger på et
lidt ømt punkt i den kristne tro:
troen på Jesu genkomst.

”….at dømme levende og
døde…”
Vi nævner faktisk dommedag hver
gang vi bekender den kristne tro.
Vi tror på Jesus Kristus, Hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget……siddende ved Gud Faders,
den almægtiges højre hånd, hvorfra
han skal komme at dømme levende
og døde.
Den dag Jesus kommer for at
dømme levende og døde er dommedag. Men de fleste tænker nok
sjældent på den; i al fald ikke som
en dag, der samtidigt rammer os
alle. Skal man endelig gøre sig
forestillinger om dommedag, så
må det være noget, der individuelt overgår hver enkelt af os efter
vi er døde. For vist skal vi alle dø,
det ved vi godt, men livet på jorden går jo da videre, tænker de
fleste.
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Ved tidens ende
I den tidlige kristne kirke var der
en stærk tro på at dommedag var
nært forestående. Ja, Paulus kan
tale om at det sikkert sker indenfor
hans generation. Vi derimod, er
blevet meget fortrolige med jordens beståen, med at slægt skal
følge slægters gang.
Men for overhovedet at kunne
tænke den tanke, at jorden en dag
går under, og verden, som vi kender den ikke er her mere, så må
Fakta:
Dommedag kendes fra flere religioner som betegnelsen for verdens afslutning. Her stiller de
højere magter menneskene til
ansvar for deres handlinger og
valg i livet, til enten frelse eller
fortabelse. Dommedag har ofte
forvarsler. I bibelen tales der om
at tyde tidens tegn, i den nordiske mytologi er Fimbulvinteren et forvarsel for Ragnarok. Dommedag kaldes også
”Herrens dag”, ”Jesu Kristi
dag”, ”menneskesønnens dag”,
”den sidste dag”, ”den store
dag”, ”forløsningens dag” eller
”vredens dag”. Læren om dommedag kaldes også eskatologi,
af græsk eskatos ”yderst, sidst,
fjernest”.
Dommedag har altid vakt især
malerkunstens interesse. Som
for eksempel billedet på forsiden, ”de fordømtes fald” af Dirk
Bouts, 1420-1475.
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man forestille sig tiden som en ret
linie: fortid – nutid – fremtid. Det,
der var i går kommer aldrig igen,
og det, der engang skal ske, er
endnu aldrig sket. Sådan forestiller
kristendommen sig tiden.
Forestillingen er modsat en
naturfolks-religion, hvor tiden er
cirkulær, bundet til årstidernes
vekslen mellem så-tid og høst,
indtil året vender og begynder på
ny.
Ved en cirkulær tidsopfattelse er
verden ikke på vej noget sted hen;
hvorimod kristendommens liniære
tidsopfattelse nødvendigvis både
har en begyndelse og en ende –
en dommedag.
Kristi genkomst og historiens
ophør er en helt uopgivelig del af
den kristne tro.
Hvad tror kristne så om dommedag
Alvorligt at forestille sig, at jorden
en dag går under, kan de fleste
sikkert bedst forbinde med menneskeskabte klimaændringer, med
noget, der er vores egen skyld og
eget ansvar, og ikke en Gud-villet
begivenhed. Det var da også i forbindelse med klimadebatten at
Steen Skovsgaard udtalte sig.
Men hvad er da dommedag? Et
ragnarok med brændende svovlpøle til de ugudelige og små
djævle med horn i panden og trefork i hånden i massevis? Nej, en
sådan malerisk udgave af dommedag hører vist mest den middelalderlige forestillingsverden til.
Vores forestillingsverden handler

mere om forhøjet vandstand i
verdenshavene, storme og tørke
og dermed følgende sultkatastrofer rundt om i verden. Men selv
det, denne moderne dommedagsvision, er ikke dommedag i
kristen forstand.
Dommedag er gudsnærvær
For dommedag er faktisk noget
glædeligt. Dommedag er Herrens
genkomst, dagen hvor der ikke
længere skal være adskillelse
mellem Kristus og de troende.
Og kristne længes efter Herrens
genkomst. Bibelens allersidste
ord, afslutningen på Johannes’
storslåede åbenbaring af hvad der
skal ske når de sidste tider indtræffer, er ikke en bøn om nåde
eller udsættelse, men en bøn om
at det snart må ske: ”kom, Herre
Jesus!”
Og som Johannes Åbenbaringen
beskriver Kristi genkomst, - den
nye himmel og den nye jord – forstår man hvorfor den er ventet
med længsel. Gud skal til den tid
for alvor tage bolig hos menneskene. Han vil tørre hver tåre af
vores øjne og selv døden, den sidste fjende, skal dø.
Dommedag er dom og ikke fordømmelse
Vist skal der også fældes dom over
vores gerninger. Men hvad dommen angår har vi ikke noget at
frygte. Med Grundtvig ved vi at vi
ikke skal grue for dommedag, vi
”ved, vor dommer har ført vor
sag, og fra sig selv den vundet”.
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Kristendom er tilsagnet om syndernes forladelse. Så dommedag
er i virkeligheden håb.
Troen på Jesu genkomst
Jesu genkomst er horisonten for
den kristne tro; det er den vi lever
vores liv ud imod. Og det er den,
der gør at kristendommen aldrig
kan nedskrives til blot at være et
minde om en særlig mand, der
dengang mens han levede sagde
noget fornuftigt om hvordan vi i
dag skal leve vores liv. Kristendom
kan ikke nedskrives til fortid og
moralske dyder, for Kristus er
levende virkelighed også i dag og
i morgen.
Vi har salmebogen fuld af salmer, der på smukkeste vis digter
om fremtiden. Tag bare for
eksempel nr. 7, skrevet af den norske Petter Dass i 1698.
Høje hald og dybe dal skal vige,
jord og himmel falde skal tillige,
hvert fjeld, hver tinde skal brat
forsvinde,
men op skal rinde, som solen
skinne,
Guds Rige!
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Langfredagskoncert i
Særslev

lig gudstjeneste, dog med særlig
fokus på børnene.

Vores faste langfredags-kvartet
svigter os heller ikke i år. Vi er blevet lovet et glædeligt genhør med
Joseph Haydn’s dramatiske passionsmusik fredag den 6. april kl.
14.00 i Særslev Kirke. Der er fri
entre.

Pilgrim i pinsen

Sommerudflugt for
ældre
Tirsdag den 22. maj.
I år går turen til Kolt ved Århus. Vi
skal besøge Kolt ældrehøjskole og
høre om deres arbejde.
Turen dertil går som sædvanligt
med Christiansens Busser ad
smukke veje, så der bliver rigeligt
med tid til både at nyde det danske sommerlandskab – helst i solskin! – og få snakket sammen
undervejs.
Vi tager afsted om formiddagen,
spiser middag på højskolen og
kommer hjem sidst på eftermiddagen. Nærmere program følger i
OmrådeAvisen og ved opslag.

Afslutningsgudstjeneste for junior-konfirmanderne
Palmesøndag er der familiegudstjeneste i Særslev Kirke kl. 14.00.
Anledningen er at årets juniorkonfirmander er færdige med
deres undervisningsforløb i præstegården. De vil medvirke ved
gudstjenesten, der er en alminde-

Det er nu 6. år der er pilgrimsvandring på Fyn i pinsen. Som tidligere år er der 2-3 dages vandringer
fra alle kystbyerne ind til Odense,
hvor man samles til fællesgudstjeneste i domkirken 2. pinsedag kl.
17.00
Pilgrimmene går fra kirke til
kirke. Pilgrimsvandringen kan
siges at være en lang kirkegang.
Vandringen giver tid og rum til
fordybelse og bøn.
Man kan vandre med en kortere
eller længere strækning. Er man
interesseret i at deltage, kan man
kontakte kontaktpersonen for
Bogense-ruten på tlf.: 6594 1384

Er dit mellemnavn et
adresseringsnavn?
Førhen fik mange et såkaldt adresseringsnavn i forbindelse med giftermål.
For eksempel kunne bruden
anvende sit eget efternavn som
mellemnavn foran giftenavnet,
eller den ene af parterne kunne få
den andens mellemnavn, så hele
familien hed det samme.
Med den nye navnelov fra 1.
april 2006 bortfaldt adresseringsnavnene!
Man opdager det dog først i det
øjeblik, man skal have nyt sygesi-
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kringsbevis eller have udstedt en
ny attest hos præsten.
Hvis du vil bevare dit adresseringsnavn, kræver det en navneændring.
Navneændringer er stadig gratis
at få foretaget, men regeringen

14:55

Side 4

har varslet opkrævning af gebyr i
nærmeste fremtid.
Derfor: Hvis du - gratis - vil hedde
det, du tror, du hedder, så ret henvendelse til præsten og få nærmere oplysninger.

Vintermøde om Den hellige Gral
Søndag den 25. marts er der vintermøde i Særslev.
Vi starter i kirken kl. 14 til gudstjeneste, hvor dagens foredragsholder også har lovet at prædike.
Efter kaffen i konfirmandstuen bliver vi ført kyndigt
ind i middelalderens forestillingsverden af historiker
cand.mag. og tidligere højskolelærer Jan Pøhlmann
Jessen. Han kalder sit foredrag ”Den hellige Gral”
og lover os en spændende historie fra en tid hvor
der fandtes ”riddere om det runde bord” og hvor
skellet mellem ”det virkelige” og ”det mytologiske”
var knap så skarpt optrukken som i dag.

Konfirmation 2007
Ejlby Kirke søndag den 15. april
Joel Kristian Birkelund Mortensen
Michelle Wiese
Nicolaj Wiese
Særslev Kirke
søndag den 22. april
Helle Augustinussen
Jeppe Dilling-Pedersen
Patrick Holmegaard Hansen
Sonni Jonas P.B. Holmgaard
Marlene Lykke Jensen
Mikkel Phillip H. Jensen
Danni Bo Jørgensen
Andreas Bruun Knudsen
Mette Lehmkuhl
Theis Heine Rasmussen
Jonas Bjørn Rosenlund
Morten Henrik L. Schmidt
Mathias Thomsen
Jonas Nielsen
Kathrine Ramshøj Hansen

Konfirmation 2008
Ejlby og Melby Kirker den 30.
marts,
Særslev Kirke den 6. april
(se også ”praktiske oplysninger”
på næste side).
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Fredensbo
Gudstjenester:
Tirsdag den 20. marts kl. 14.15
Tirsdag den 3. april kl. 14.15
(med altergang)
Tirsdag den 8. maj kl. 14.15
Sangeftermiddage:
Torsdag den 8. marts kl. 14.15
Torsdag den 19. april kl. 14.15
Torsdag den 24. maj kl. 14.15

Siden sidst
Døbte:

Viede:

Begravede/bisatte:

Særslev:
Simon Frick Andersen

Melby:
Irene Anita Jul Jensen
~Peder Lehnskov Majbum
Madsen

Særslev:
Karla Nielsen
Lillian Brandt
Svend From Andersen
Anne Grete Poulsen

Ejlby:
Oliver Harboe Christensen
Asger Sundstrup-Jensen

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.

Side 6
14:55
09/02/07
Særslev feb 07:Særslev 4/05

3.s.i fasten
midfaste
Mariæ beb.
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. himmelf.
6.s.e.påske
pinsedag
2. pinsedag
10.30
10.30
14.00
14.00*
19.00
14.00*
10.30
10.30
09.00
10.30*
09.00
09.00
10.30
10.30
09.00
14.00
10.30

SÆRSLEV
09.00
10.30
10.30
14.00
10.30*
10.30
09.00
09.00
-

EJLBY

KIRKEKALENDER
DATO
11. marts
18. marts
25. marts
01. april
05. april
06. april
08. april
09. april
15. april
22. april
29. april
04. maj
06. maj
13. maj
17. maj
20. maj
27. maj
28. maj
Ole Hansen

*konfirmation
*konfirmation

*passions-koncert

#liturgisk

J.P. Jessen.
Vintermøde
*afslutning for de små konf.

BEMÆRKNINGER

marts - april - maj 2007
MELBY
09.00
10.30#
09.00
09.00
09.00
11.30
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

