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Særslev, Ejlby og Melby Sogne
jun. - jul. - aug 2007 - 63. årgang nr. 3

Hvis altså Sønnen får gjort jer frie,
skal I virkelig være frie!

Johannesevangeliet kap. 8.36

Den røde tråd i vores liv
Kære konfirmander.
Jeg ved ikke om I husker det – men
da vi var på tur til Odense og var
inde og se domkirken, da fik vi fortalt at i domkirken, var H.C.
Andersen engang konfirmeret.
Og hende, der viste os rundt,
fortalte os at han var præcis ligesom enhver konfirmand, på
den store dag udstyret med
fint nyt tøj og han
havde også fået et par
nye støvler som han
var så stolt af, at
han bare hå
bede de knirkede så højt at alle
i hele den store
Skt. Knuds kirke
kunne høre det.

marinens tovværk
Dén H.C.Andersen, skrev engang
om den røde tråd.
Han fortalte hvordan der i
Englands kongelige marine er flettet en rød tråd gennem alle skibenes tovværk.
I alt, lige fra de mindste reb til de
største tove er der indflettet en rød
tråd som tegn på, at tovværket tilhører den engelske krone.
Og her skulle udtrykket om ”den
røde tråd” altså stamme fra.
H.C. Andersen kæder det selv
sammen med Gud og skriver: “I
Menneskers Liv og Levned gaar
ogsaa en Traad, en usynlig Traad,
der viser, at vi tilhører Gud.”
Det er den røde tråd, jeg har lagt
ud på gulvet i dag, og som skal
ligge der, for at minde os om at
det netop er rigtigt, at lige gyldigt
hvilken alder vi har, og hvilken tid
vi lever i, så tilhører vi Gud.

Guds børn - og jeres forældres
Tråden ender – eller rettelig begynder – oppe ved døbefonten,
for nok fejrer vi konfirmation i dag,
og ikke dåb, men alligevel er det jo
dåben det drejer sig om. Den er
det, I i dag er blevet store nok til
selv at sige ja tak til.
Og Gud siger
endnu engang ”ja tak” til
jer, til at I skal blive
ved med at være Hans børn.
For jeg ved godt at man siger, at
det er i dag I ”træder ind i de voksnes rækker” – og det kommer I sikkert til at høre et par gange mere i
løbet af dagen – men her i kirken
kan vi godt holde fast i at overfor
Gud bliver I nu ved med at være
børn.
Overfor Gud er vi alle børn,
unge som gamle, for vi tilhører
Ham.
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Og helt voksne er I jo heller ikke
endnu.
Det var i gamle dage at skolen
var slut og man flyttede hjemmefra og kom ud at tjene dagen efter
sin konfirmation.
Det er der ingen af jer der skal.
I skal blive boende hvor I bor, I
skal gå i skole i mange år endnu, I
skal blive ved med at høre efter
hvad jeres forældre siger, når de
siger noget klogt – kort sagt, I tilhører også stadig jeres forældre.
sandheden gør fri
Men; vi hørte også at ”I skal lære
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sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie”.
Og I har allerede hørt og lært.
Det har I brugt næsten et helt
skoleår på nu, at gå til præst og
høre og lære.
I kan både fadervor og trosbekendelsen, og ved en del om hvad
der står i bibelen, hvad den siger
er sandheden om Gud og om os:
At vi er Guds børn, at Gud har
sagt Ja tak til os, at vi er gode nok
som vi er.
Og selvom I meget snart er voksne, og frie til at gøre som I vil med
jeres liv, så vil I forhåbentlig stadig

Konfirmander Særslev

være bundne af ”den røde tråd” i
livet.
og kærlighed gør fri
”Den røde tråd”, der binder os fast
til kirken og til Gud, og også til
hinanden;
for ”du skal elske din næste, som
dig selv”.
Den røde tråd i vores liv er også
kærlighed.
Det er jeg sikker på at rigtig
mange af jeres forældre har tænkt
på, her i forbindelse med jeres
konfirmation.
At de gerne vil gi’ jer så god en
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dag og så dejlig en fest som overhovedet muligt, fordi de faktisk
elsker jer, og måske har lidt svært
ved at forstå at I allerede er blevet
så store, at I snart flyver fra reden.
Når I gør det; - ”for alle mennesker er kaldet til frihed” – så håber
jeg for jer, at I alligevel vil blive ved
med at være bundet af den røde
tråd i jeres liv.
fri som en drage
Når I om lidt har været oppe ved
alteret og har sagt ja tak til at blive
konfirmeret, så kan I følge den
røde tråd, hele vejen fra døbefonten, ned til jeres plads igen, og lidt
senere ud af kirken, ud i livet.
Og så kan man forestille sig at I
er ligesom en drage, man sætter
op en efterårsdag.
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En drage med luft under vingerne, der nærmest demonstrerer sin
frihed ved at stiger højt til vejrs, og
som overhovedet ikke kan flyve,
hvis ikke der er snor i den.
Den styrter til jorden, og kan
ikke holde sig oppe, hvis man
giver slip på snoren.
Jeg håber for jer, at I fremover vil
holde fast ved kirken og ved troen
som den røde tråd i jeres liv.
Hvis altså Sønnen får gjort jer
frie, så skal I også løfte jer op og få
luft under vingerne og opleve
eventyret ved at leve det liv, vi har
fået betroet af Gud; og så skal I
være virkelig frie.
Tillykke med dagen!
Konfirmander Ejlby

Farvel og tak for 8 gode år
Det siges, at man aldrig glemmer
sin første kærlighed! Og det skal
sikkert nok passe. Første gang man
træder ind på ellers ukendt land
og opdager at sådan kan livet også
være, bliver vel for altid bestemmende for, hvordan man tænker
om sig selv, og sætter uundgåeligt
sine spor i det videre liv.
Min første ”præstelige” kærlighed har været jer: Særslev, Ejlby
og Melby sogne, som jeg de sidste
nu 8 år har været præst for.
Jeg vidste ikke meget om hvad

det indebar at være præst da jeg
kom hertil. Selvfølgelig havde jeg
prøvet at skrive en prædiken før,
og jeg havde da også været hele 2
x 1 uge i praktik i to bysogne i
henholdsvis Århus og København,
men hvad det ville sige at være
stedets præst for alvor og ikke
bare for sjov en uges tid, vidste jeg
af gode grunde intet om.
Tak for tillid og gæstfrihed
Så på mange måder er det jer, der
har lært mig at være præst. Og

det skal I have tak for! Det har
været 8 gode og lærerige år her
for mig og jeg kan stadig utroligt
godt lide at være præst.
I skal have tak for tilliden til at
sådan en grøn universitetsstudent
også havde noget fornuftigt at
sige ind i alle de forskellige situationer I igennem årene har stået i;
ved fødsler og dåb, ved konfirmationer, ved vielser og ikke mindst
ved begravelser. Også til den
almindelige søndagsgudstjeneste
har der være en trofast og – om
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end lille – opmærksomt lyttende
og medlevende menighed af dejlige mennesker.
Jeg har aldrig, så vidt jeg husker,
følt mig uvelkommen nogetsteds.
Tværtimod takker jeg for al den
kaffe og gæstfrihed jeg har nydt
ved køkkenborde, i fine stuer, på
terasser når det var godt vejr og
ved haveborde osv. Og ikke
mindst: tak for at I har villet dele
jeres tanker om livet og døden og
Gud med mig.

En ny præst hvornår?
Som det fremgår af kirkekalenderen regnes der først med en
ny præst her til september.
Søndagsgudstjenesterne er
fordelt mellem nabopræsterne,
og har man i løbet af sommeren
behov for en præst kan man
ringe til sognepræsten i Veflinge,
Ole Hansen. Telefonsvareren i
Særslev præstegård, på det sædvanlige nummer 64 84 11 37,
henviser også dertil. Ole Hansen
er konstitueret her, og indtil der
kommer en ny præst, så er det
ham, der sørger for eventuelle
begravelser, eller sørger for at
finde en anden præst, i tilfælde
af at han selv er forhindret.
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- og godt arbejdsfællesskab
Men selvom arbejdet som præst
på mange måder er et ”alenearbejde”, så er det ikke helt
ensomt.
Min glæde over at være præst
hænger tæt sammen med forholdet til de andre ansatte ved kirkerne. For bedre organist/gravere/kirkesangere fås nok ikke! I skal have
en stor tak for et meget dejligt
arbejdsfællesskab gennem alle
årene.
held og lykke fremover
Nu er tiden kommet til, at jeg skal
finde ud af at være præst for
andre end jer.
Den tanke var kommet til mig,
at jeg nok ikke skulle være hele mit
”præste-liv” her i Særslev-EjlbyMelby, men at jeg også havde lyst
til at opleve andet. Og så dukkede
stillingen i Ringe på Midtfyn op.
Ringe er min fars barndomsby;
stedet hvor både min farfar og farmor og farbror har været præster.
Rent geografisk ligger det godt for
min mands arbejde på universitetet og tidspunktet for et skoleskift
for mine børn kunne gå an. Og så
var jeg så heldig at de også godt
ville have mig til deres præst i
Ringe.
Vi flyttede den 1. juni, så nu står
præstegården tom og venter på
jeres nye præst. Det bliver et
spændende forløb for menighedsrådet at vise interesserede rundt,
læse ansøgninger og udvælge
kandidater til prøveprædiken, føre

samtaler med dem, og til sidst
indstille den bedste til udnævelse.
Det er måske noget at det vigtigste menighedsrådsarbejde overhovedet, for nok skal budgetterne
lægges fornuftigt og også overholdes, og der skal synes kirker og
præstegård så alt kan være i forsvarlig stand, og der skal brygges
kaffe og arrangeres møder, men at
sikre menigheden en ordentlig
forkyndelse og gode vilkår for liv
og vækst, dét er nu alligevel det
mest meningsfyldte arbejde et
menighedsråd kan tage på sig.
Held og lykke med det! Jeg er sikker på at I nok skal få en god
præst, for I har faktisk et meget
fornuftigt menighedsråd.
På nuværende tidspunkt er vi
allerede godt i gang med at falde
til i alt det nye, - og nyt er jo altid
spændende - men mon ikke det
også skal vise sig at være sandt: at
man aldrig glemmer sin første
kærlighed?
Tak for 8 gode år, og held og
lykke med jeres præstevalg!
Karen Blauenfeldt Dam
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Fredensbo
Gudstjenester:
Tirsdag den 19. juni kl. 14.15
Tirsdag den 14. august kl. 14.15
Begge gudstjenester afholdes i
dagligstuen på Fredensbo og er
ved Ole Hansen fra Veflinge.

Siden sidst
Døbte:

Viede:

Begravede/bisatte:

Særslev:
Andreas Larsen
Frederik Skovsende
Jørgensen
Laura Hjalting Vistisen
Nathalia Paulina Villaneda
Hansen
Sabrina Halkjær

Særslev:
Tina Brit Pedersen
~Morten Jensen

Særslev:
Nelly Margrethe Nielsen
Bent Bertelsen

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

Skt. Hans bål ved
Præsteskoven 2005

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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trinitatis
1 s. e. trin.
2. s. e. trin.
3. s. e. trin.
4. s. e. trin.
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.
7. s. e. trin.
8. s. e. trin.
9. s. e. trin.
10. s. e. trin
11. s. e. trin
12. s. e. trin
13. s. e. trin.

09.00
09.00
10.30
11.30
10.30
09.00
09.00
10.30
11.30
-

SÆRSLEV
14.00
09.00
09.00

EJLBY

KIRKEKALENDER
DATO
03. juni
10. juni
17. juni
24. juni
01. juli
08. juli
15. juli
22. juli
29. juli
05. august
12.august
19.august
26.august
02.sept.

MELBY
Ole Hansen
Weise Hugger
Ole Hansen
Ole Hansen
Kirsten Clement
Kirsten Clement
Else Bolding
Ole Hansen
Else Bolding
Kirsten Clement
Else Bolding
Ole Hansen
Weise Hugger
Ole Hansen

BEMÆRKNINGER

juni-juli-august 2007

11.30
09.00
-

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 NN, Kirkevej 4, Særslev. Tlf.: 64841137.
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

