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PÅSKE
Vi nærmer os påske. Lad os minde
hinanden om, hvorfor vi fejrer
påske. Nogle vil sikkert med en vis
skepsis spørge, om der i det hele
taget er noget at fejre i påsken. Er
påsken ikke bare resterne af en
gammel tids tradition, som i dag
er under afvikling?
Nej påsken er ikke under afvikling og det er værd at fordybe sig
i, hvorfor vi fejrer påske.
Når man fejrer noget, så er det i
reglen en glædelig begivenhed,
noget festligt, som kan fylde det
menneskelige sind med livsglæde,
håb og frimodighed. Og netop
denne livsglæde og dette håb er
dybest set det eneste fornødne et
menneske skal leve på. Påskemorgen år efter år fejrer vi denne
livsglæde og dette håb:
“Krist stod op af døde
i påske-morgenrøde
Thi synger lydt og sjæleglad
hans menighed i allen stad
Ære være Gud i det højeste.”

Sådan lyder første vers af Grundtvigs påske-højtidssalme “Krist stod
op af døde”( nr. 218 i Den Danske
Salmebog). Grundtvig havde ladet sig inspirere af et gammelt
tysk påskevers fra middelalderen.
På baggrund af påskens livsglæde
og håb har Grundtvig digtet
mange lovsange og jubel-salmer. I
Grundtvigs salmer er det ikke Jesu
lidelse og død, der dominerer,
men det er derimod lovsangen til
den opstandne Kristus som livets
Herre, der dominerer.
Grundtvig er mere optaget af
glæden over frelsen i Jesus Kristus
og glæden over jordelivet, hvad

ovenstående vers er et fint eksempel på, end af menneskets mange
anfægtelser over sygdom, lidelse
og død. I Grundtvigs salmer finder
vi ikke megen forsagelse af menneskelivet eller pietistisk livsfornægtelse, men derimod finder vi
en fordybelse i glæden over
påskens mysterium. Grundtvig vil
hellere synge tak, tak end ak, ak!
Men Grundtvig kendte også til
tvivl på meningen med tilværelsen, naturligvis:
“Kan de døde ej opstå
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde”.

Sådan beskriver Grundtvig tvivlen
i sin salme “Påskeblomst” nr.236 i
Den Danske Salmebog. Det er
denne tvivl, der kan føre til fortvivlelse, og som udspringer af erfaringen af menneskets vilkår, hvor
alting slutter med døden.
Paulus skriver det samme om
tvivlen og tomheden i sit første
brev til Korinter-menigheden
(1.korintherbrev 15,12-19), “...
hvis Kristus ikke er opstået, så er
vores prædiken tom og jeres tro er
også tom”.
Dermed er Kristi opstandelse
intet mindre end vor tros grundvold og indhold. Kristendommen
står og falder med Jesu opstandelse. At det underfulde virkelig
skete påskemorgen. Grundtvig lader salmen “Påskeblomst” slutte i
vers 6 med bekendelsen:
“Ja jeg ved , du siger sandt:
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant
på en påske-morgenrøde”.
Og Paulus kan i samme brev til korinterne i vers 20 proklamere: “Nu
er Kristus opstået fra de døde som
en førstegrøde af dem, der er
sovet hen”. Paulus taler i det afsnit
om to erfaringer af menneskeliv.
Den ene erfaring er menneskets
dødelighed symboliseret ved Adam, og den anden erfaring er erfaringen af det liv-givende menneske, der er kommet til syne i
Jesus Kristus. I Jesus Kristus opstår
der liv af død. Det er påskens fantastiske og glædelige virkelighed!

Derfor er påsken og dens begivenheder omdrejningspunktet for vor
tro. Samtidig er påsken den mest
intense højtid i kirkeåret. For dag
for dag fejrer vi de mest afgørende begivenheder i frelseshistorien.
Palmesøndag:
På en måde er palmesøndag påskens første helligdag. Den står
som optakt til højtiden, for dagen
henviser til Jesu indtog i Jerusalem,
hvor de intense og dramatiske
dage venter ham. Palmesøndag har
taget navn af de palmegrene, som
folkene i begejstring svingede i luften for at tage imod og hylde Jesus,
der han red ind i byen på et æsel.
Skærtorsdag:
Jesus kom til Jerusalem for at fejre
den jødiske påske, hvis højdepunkt er påskemåltidet i hjemmet.
Byens tilrejsende fik ret til at få stillet et rum til rådighed for deres
påskemåltid, lige som også Jesus
fik det. Det er ved dette aftensmåltid sammen med sine disciple, at Jesus indstifter den hellige
nadver. Jesus siger, at vi til alle
tider skal blive ved med at spise
dette måltid til minde om, at han
med sit legeme og blod har betalt
for menneskelig skyld og synd altså betalt for vor utilstrækkelighed. Ved måltidet forudsiger Jesus
samtidig, at han snart skal fanges
og dømmes, at han skal lide og
korsfæstes.
Langfredag:
Og denne forudsigelse er netop

langfredags dystre indhold. Derfor
er langfredag kirkens sørgedag,
hvor flaget hejses på halv stang,
hvor alterlysene ikke tændes, og
dagen, hvor der i reglen ikke er
nogen nadver. For kirken er i sorg
over den ondskab, der korsfæster
Jesus, og som slår ham ihjel, og
gudstjenesten langfredag bærer
præg af det.
Påskedag:
Men langfredags mørke i graven
brydes af opstandelsens lys påskemorgen. Nu hejses flaget på hel
stang. Nu er glædens dag oprundet, og den stille uge når sit højdepunkt; for Jesus Kristus er opstået fra de døde! Lyset vinder over
mørket og livet vinder over døden, for døden kunne ikke holde
Kristus fangen. Det er den opstandelse, som vi er døbt til at få del i.
Derfor indleder vi altid dåben med
en lovprisning af Gud “som i sin
store barmhjertighed har genfødt
os til et levende håb ved Jesu Kristi
opstandelse fra de døde”. (Peters
først brev, kap.1.) Her bliver vi i
dåben lovet del i en uforgængelig
og varig himmelsk arv. Således er
Kristi opstandelse fra de døde
basis for vort håb. Påskens budskab er grundlaget for, at vi ved
en begravelse ved tredje skovlfuld
jord kan sige: “Af jorden skal du
igen opstå!”
God påske!

Konfirmand-udflugt
Tirsdag den 12. feb. kørte 39 konfirmander og 3 præster på tur til
Odense. Hårslev og Skamby og
Særslev-Ejlby-Melby var gået sammen om at arrangere en konfirmand-udflugt. Vi havde en god
og lærerig dag. Et af højdepunkterne var utvivlsomt at høre korshærs præst Peder Thyssen fortælle
om sit arbejde som gadepræst for
hjemløse i Odense. Peder Thyssen
fortalte om det barske liv, som
mange af de hjemløse lever på
gaden. Dernæst fik vi en rundvisning i Odense Domkirke, og vi var
nede i kirkens krypt. Næste punkt
på dagsorden var et lille besøg og
en rundvisning i den katolske
kirke. Over middag sluttede vi hos
Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Vestergade, hvor konfirmanderne hørte om arbejdet for
indvandrere og flygtninge i Odense.

Mini-konfirmander
Onsdag den 2. april vil der blive
omdelt en tilmeldingsblanket til
alle elever i 4. klasse på Særslev
skole. Mini-konfirmandforløbet
starter i uge 16 og vil køre frem
til uge 24 i juni måned.

Langfredagskoncert
kl.14.00 i Særslev kirke

Sangaften i
konfirmandstuen

Traditionen tro kan Særslev kirke
præsentere den faste “langfredagskvartet”.
Vi skal igen høre Joseph
Haydens’s de 7 korsord virtuost
fremført på en dramatisk dag,
som langfredag er.

Tirsdag den 22.april kl.19.30 vil
vi synge nye og gamle sange og
salmer fra højskolesangbogen og
fra salmebogen med musikalsk
ledsagelse af vores organist. Aftenen er for alle, der har lyst til at
smøre stemmebåndet og synge
gamle og nye sange/salmer.

Pilgrimsvandring til Bogense den 12. maj
Som et nyt initiativ har Veflinge sogn og Særslev-Ejlby-Melby pastorat
arrangeret en pilgrimsvandring. Vi vil vandre ad naturskønne veje og stier
fra Veflinge over Særslev til Bogense kirke, og gøre pause undervejs med
forfriskning og sang i naturen. Der er afgang fra Veflinge kirke kl. 07.30.
Følget fortsætter kl. 08.15 fra Særslev kirke. Vi forventer at komme til
Bogense ved 11-tiden og vi vil derpå deltage i gudstjenesten i Bogense
kirke kl. 11.30. Efter gudstjenesten spiser vi medbragte madpakker. For
dem, der ikke er i stand til at vandre med, er der mulighed for at bestille
kirke-bil til Bogense kirke. Alle er velkomne til gudstjenesten.

Vintermøde: “Kaffe og kage - krudt og kugler”
Årets vintermøde er den 9.
marts kl. 14.00.
Vi starter med gudstjeneste i
Særslev Kirke.
Dernæst vil Kirsten Jakobsen og
Poul-Erik Brokop i konfirmandstuen fortælle om deres tur til Irak i
2007. Kirsten og Poul-Erik vendte
hjem i august måned sidste år
efter at have været udsendt af
KFUM’s soldatermission til de danske soldaters lejr ved Basra i Irak. I
lejren havde Kirsten og Poul-Erik
en lille café /oase med kaffe og
kage til de danske soldater. Kom
og hør om deres oplevelser med
arbejdet for de danske soldater i
lejren i Irak.
Alle er velkomne.

Fælles-gudstjeneste
2. påskedag, den 24. marts kl. 10.00 i Skamby kirke.
Som afslutning på denne sæson er der en fælles
gudstjeneste for alle sognene bag kirkehøjskolen.
Voksen-kor fra Skamby og Bogense samt børnekor
fra Veflinge vil medvirke under gudstjenesten. Alle
seks præster deltager i gudstjenesten. Alle er velkomne. Der kan bestilles kirkebil fra de respektive sogne.

Fredensbo
Gudstjenester:
Tirsdag den 18. marts
m. altergang kl.14.15
Tirsdag 15.april kl.14.15
Tirsdag den 20.maj kl.14.15
Sangeftermiddage
Torsdag den 6.marts kl.14.15
Torsdag den 3.april kl.14.15
Torsdag den 8.maj kl.14.15

Siden sidst
Døbte:

Begravede/bisatte:

Ejlby:

Særslev:

Frederik Malde Hans Juul
Andersen

Johannes Larsen
Patricia Magaret Sollis
Johanne Marie Nielsen
Kristen Hybertz Pedersen

Melby:
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Lukas Billeskov Lund

I Melby kirke søndag
den 30.marts kl.10.30:

Særslev:

Simon Kristiansen

Frank Bruun Hansen
Jessica Spangenberg
Amanda Bergholdt

Kollekter
Til julegudstjenesterne
den 24. -25. dec. blev
der samlet i alt
1473,50 kroner ind i
vores
tre
kirker.
Beløbet
går
til
Folkekirkens
Nødhjælp.

I Særslev kirke søndag
den 6.april kl.10.30
Thomas Duus
Lasse Bang Erenbjerg
Kim Møller Hochreuter
Nicolai Lundgreen Johansen
Josefine Jørgensen
Sonny Bonde Larsen
Betina Guldager Mortensen
Line Rasmussen
Christian Vedel Sørensen
Karina Daller
Jens Emil Truelsen Gram
Rune Vesterlund Hansen
Christine Mose Iversen
Jens Steensen Knudsen
Camilla Frøstrup Mortensen
Cecilie Lea Møller
Morten Hofstedt Pedersen
Rasmus A.V. Petterson
Camilla Jørgensen

Praktiske oplysninger

Konfirmation 2009

Konfirmation

- finder sted i Ejlby og Melby
kirker den 19. april,
– i Særslev kirke den 26. april.

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.

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

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 medbringes
til samtalen med præsten.

Dødsfald
Dødsfald skal meddeles til
præsten i bopælssognet, helst
hurtigst muligt. Denne eller
bedemanden er behjælpelig
med at udfylde papirerne. For
aftale om begravelses-/bisæt-

telseshandling 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

09.
16.
20.
21.
23.
24.

marts
marts
marts
marts
marts
marts

Mariæ bebudelse
palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag

marts - april - maj 2008

SÆRSLEV

EJLBY

MELBY

14.00*
09.00
19.00
14.00*
14.00
-

10.30
10.30#
10.30
-

10.30
10.30
09.00
-

BEMÆRKNINGER

*Vintermøde

*Koncert #liturgisk.
Fælles gudstjeneste i Skamby kirke
kl.10.00 (se kirkeblad)
*Konfirmation #Ole Hansen
*Konfirmation

30. marts
1. s.e.påske
09.00#
10.30*
06. april
2. s.e.påske
10.30*
09.00
13. april
3. s.e.påske
09.00
10.30
18. april
Bededag
10.30
14.00
20. april
4. s.e.påske
10.30
27. april
5. s.e.påske
10.30
09.00
01. maj
Kr. Himmelf.
09.00
Ole Hansen
04. maj
6. s.e.påske
09.00
10.30
11. maj
Pinsedag
10.30
14.00
09.00
12. maj
2. pinsedag
Bogense kirke 11.30 (se bladet)
18. maj
Trin. søndag
10.30
09.00 Bogtrykkeri 64
- 81 10 29
Ansvarshavende
redaktør:
Sognepræst Jesper Kjær
Andersen. Tryk: Bogense
25. maj
1. s.e.trin.
09.00
10.30

Adresser
Sognepræst Jesper Kjær Andersen, Kirkevej 4, Særslev. Tlf.: 64841137.
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 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

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

