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VOR FAR

Du som er
i himlene
Her efter nytårsskiftet opstod der
en heftig debat om brugen af fadervor i Folkeskolen. Sagen opstod
ved at en forældre fra Nr. Nissum
klagede over, at hendes barn skulle
deltage i bønnen fadervor ved den
lokale skoles morgensamling. Hun
rettede sin klage til Humanistisk
Samfund, en forening som arbejder for, at mennesker skal kunne
leve et liv uden religiøs indblanding.
I foreningen Humanistisk Samfund er man stærkt kritiske over for
brugen af fadervor i en folkeskolesammenhæng. Foreningen mener,
at de enkelte folkeskoler, der stadig
bruger fadervor, er helt ude af trit
med god praksis i et sekulært samfund. Desuden mener foreningen,
at brugen af fadervor i Folkeskolen
er i strid med FN’s børnekonven-

tion, der eksplicit lover børn frihed
fra religion.
Men rent juridisk er det faktisk skolerne selv, der afgør om de vil have
morgensang og om de vil bruge
fadervor eller ej.
Fadervor i historisk perspektiv.
Fadervor står i Mattæus-evangeliet
kapitel 6 vers 9-13. Den lyder
sådan:
Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,

ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren
i evighed!
Amen.
En kortere version af Fadervor står
i Lukas evangeliet kapitel 11 vers 2.
Bønnen bliver bedt ved dåb, nadver og fra prædikestolen i kristne

kirker verden over. Den bøn er altså
noget af det, som de forskellige
kristne kirke er enige om at bruge.
Luther og Fadervor.
Hovedskikkelsen bag reformationen , Martin Luther, skrev i 1529 et
lille værk, der hedder Den Lille Katekismus, hvori han udlægger den
kristelige troslære herunder fadervor. Bogen rummer en gennemgang af de ti bud, trosbekendelsen, fadervor, dåben, skriftemålet
og nadveren. I gennemgangen af
fadervor stiller Luther nogle enfoldige spørgsmål, som han så løbende svarer på. Den lille
katekismus skulle vise sig at blive
en meget populær bog. Den var
faktisk den mest læste bog i Danmark i det 17.-19. århundrede i
Danmark. I det 20. århundrede er
kendskabet til katekismen dog gået
noget ned ad bakke, ja, det er vel
næppe alle, der ved, hvad katekismus overhovedet betyder.
Baggrunden for at Luther skrev
bogen var en rundrejse til kirkerne

i Sachsen, en såkaldt visitats, som
gjorde det klart for ham, hvor galt
det stod til med kundskaberne i
kristen lære - ikke bare hos lægfolket, men også hos en del af præsterne, der for de flestes vedkommende var tidligere katolske
præster. Derfor var det efter reformationen nødvendigt at få styrket
det kristne trosliv og - lære hos
både præsterne og menighederne.
Luther bad selv fadervor hver dag,
og han giver et sted følgende opfordring til sine kristne brødre:
”Om morgenen, når du står op,
skal du gøre det hellige korses tegn
for dig og sige: I Faderens, Sønnen
og Helligåndens navn. Amen. Derefter skal du knælende eller stående bekende troen og bede dit
fadervor. Gå derpå glad til din gerning.”
Luther afslutter sin katekismus
ganske enfoldigt med at sige, at
man kan være vis på, at disse bønner er værdsat og bønhørt hos vor
Fader i Himlen, for Han har selv på-

Fælles-gudstjeneste
2. påskedag, den 13. april kl.
10.00 i Særslev kirke.
Som afslutning på denne sæson er
der en fælles gudstjeneste for alle
sognene bag kirkehøjskolen.
Alle præster bag kirkehøjskolen
deltager i gudstjenesten. Alle er
velkomne.
Der kan bestilles kirkebil fra de
respektive sogne.

Ældreudflugt
Årets ældreudflugt bliver den
10. juni 2009 – se kommende
opslag i Særslev Brugsen.
Menighedsrådet

budt os at bede sådan og lovet, at
Han vil bønhøre os.
H.C. Andersen og fadervor.
En anden kendt person, der tog fadervor alvorligt, var den danske
eventyrdigter H.C. Andersen. At
bede sit fadervor var for H.C. Andersen den enkle ligefremme måde, dag ud og dag ind, livet
igennem, at lægge sit liv i Guds
hånd. Livet igennem ”læste” han
”sit fadervor, i glæde som i sorg.
I fortællingen ”Hvad hele familien
sagde” har han givet os et af de
smukkeste vidnesbyrd om fadervors betydning. Det er den gamle
Gudfar, der siger: ”Ja, alt, hvad et
menneske har at bede om, er sagt
og lagt i få ord i bønnen ”Fadervor”. Den er en nådens dråbe. Den
er trøstens perle fra Gud. Den lægges som en gave på barnets vugge,
lægges ved barnets hjerte. Barnlille,
gem den vel! Tab den aldrig, i hvor
stor du vokser, og du er ej forladt
på de vekslende veje! Den lyser ind
i dig, og du er ikke fortabt”.
Præstens betragtninger.
Når Humanistisk forening hævder,
at Danmark er et rent sekulært samfund, så er det ikke helt korrekt.
På papiret er Danmark ikke en sekulær stat, for stat og kirke ikke adskilt, de er nærmest integreret i
hinanden og det er nyttigt for staten! For dermed holder stat og
kirke hinanden i ørene på den
måde at staten ikke kan dyrke sig
selv eller ophøje sig selv til noget
helligt - medens kirken må vare-

tage sin forkyndelse og sine civilretslige forpligtelser uden at blive
politisk.
Følgende to grundlovsparagraffer understreger forbindelsen
mellem stat og kirke:
I Grundlovens § 4 står der, at den
evangelisk-lutherske kirke er den
danske folkekirke og understøttes
som sådan af staten.
I Grundlovens kapitel 2 § 6 står
der, at Kongen skal tilhøre den
evangelisk-lutherske kirke.
Dermed turde det være tydeligt
for alle, inklusiv Humanistisk forening, at Danmark ikke er et rent
sekulært samfund.
Fadervor er efter min mening
noget af bedste åndelige gods fra
den kristne arv, vi overhovedet har,
og der er al mulig grund til at
holde fast i den. Vi fik overdraget
fadervor fra vore forældre og dem
fra deres forældre og dem igen fra
deres forældre osv. Og ligeledes
skal vi give fadervor videre til dem
efter os. På den måde skabes der
en kontinuitet og sammenhæng i
de åndelige værdier mellem generationerne før os og dem efter os.
Den kristne forkyndelse, herunder
fadervor, sætter om noget mennesket i ansvarlighed og uden den
bliver ansvaret over for Gud og
samfundet svagere og svagere. Fadervor er en smuk bøn at gå ind i
og der er en åndelig styrke og en
glæde i at have en fast bøn i sit
daglige liv. Hermed er en opfordring givet videre.
JKA

Om barnedåb
Den 2. januar 2008 kom der en ny kgl. anordning for dåb fra kirkeministeriet.
I en tid, hvor mange landkirker kæmper for at holde liv i og styrke søndagshøjmessen er det vigtigt at fremhæve § 3 i anordningen, der siger: Dåben
foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søndage - og helligdage.
Er der ‘særlige omstændigheder’ omkring en dåb, kan der dog efter aftale
med præsten foretages dåb på et andet tidspunkt. Jeg vil derfor gerne understrege, at barnedåben ret beset bør placeres i sin rette sammenhæng dvs.
til søndagsgudstjenesten, hvor barnet døbes til menighedens fællesskab med
menigheden som vidner på dåben.
JKA.

Mini-konfirmander
I starten af April vil der blive omdelt en tilmeldingsblanket til alle
elever i 4. klasse på Særslev skole.
Mini-konfirmandforløbet starter i
uge 17 og vil køre frem til uge 25 i
juni måned. Der vil komme en
sommerafslutning med familie-løb
ligesom sidste år.

Gospelworkshop
Søndag den 3. maj kl.10-17 i Særslev kirke.
Hermed en invitation til alle sangglade: Søndag den 3. maj indbyder Særslev-Ejlby-pastorat og
Veflinge sogn til gospelworkshop,
der kulminerer med gospel-gudstjeneste. Det eneste, der kræves for
at deltage, er at man tilmelder sig.
Både øvede og helt uøvede sangere er velkomne, og alle får noget
ud af dagen.
Gospelinstruktøren er Søren
Raffnsøe og han medbringer en pianist til workshoppen. De to står
klar i kirken kl.10.00 til at modtage
alle, der har lyst til at synge gospel.

Det koster 50
kr. at deltage i
arrangementet, som varer
hele dagen. For pengene får deltagerne et let traktement til frokost
og en forfriskning om eftermiddagen.
Dagen kulminerer med gospelgudstjeneste kl.16.00, som selvfølgelig er åben for alle interesserede.
Her vil deltagerne så synge de
sange, de har lært i dagens løb.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 28.
april til sognepræst Jesper Kjær Andersen på mail: jeka@km.dk eller
telefon: 64841137.

Pilgrimsvandring til
Odense domkirke
den 1. juni

Undervejs hygger man sig, snakker
sammen om stort og småt, hviler
og spiser sin madpakke, tænker lidt
over tilværelsen, mens man nyder
at vandre ude under åben himmel.
Vi kan derfor kalde pilgrimsvandringen for ”kirken til fods” . På vej
mod Odense vil der undervejs også
være perioder, hvor vi bare vandrer i stilhed. Vi planlægger endvidere at lade turen gå forbi Langesø
skovkapel og Pårup kirke, hvor der
toiletforhold. Særslev sogn og Veflinge sogn sørger for hjemtransport i bus fra Odense efter
gudstjenesten. Vi vil gerne vide
hvor mange, der har lyst til at gå
med. Tilmelding bedes rettet til
sognepræst Jesper Kjær Andersen
over mail (jeka@km.dk) eller telefon senest den 29. april. Man er
også velkommen til bare at komme
til Odense og deltage i Gudstjenesten, hvis man ikke synes, man
kan gå så langt.

I forlængelse af sidste års vellykkede pilgrimsvandring fra Særslev
kirke til Bogense kirke kommer der
nu et nyt tilbud om pilgrimsvandring i år: I et samarbejde mellem
Veflinge kirke og Særslev-EjlbyMelby pastorat tilbyder vi nu en
pilgrimsvandring fra Veflinge præ-

stegård til Odense domkirke. Vi
mødes ved Veflinge kirke kl.08.30.
Så vil sognepræst Ole Hansen
holde en kort andagt. Derpå vil vi
begive os af sted på en ca. 25 km.
lang pilgrimsvandring ind til
Odense Domkirke, hvor vi vil deltage i gudstjenesten kl. 17.00

Kirkehøjskole

Endelig vil en del af foredraget
handle om den betydning, som
Augustin fik for al senere teologi
helt op til nutiden.

tenen er for alle, der har lyst til at
hygge sig og smøre stemmebåndet.
Vi laver kaffen, medbring selv
kaffebrød.

Sangaften

Langfredagskoncert

i konfirmandstuen, Særslev præstegård. Tirsdag den 12. maj kl.
19.30.
Vi vil synge sange fra vores nye
højskolesangbog og nye og gamle
salmer fra salmebogen med musikalsk ledsagelse af vores organist. Af-

Særslev kirke kl.14.00
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.

Onsdag den 4. marts 19.00. Konfirmandstuen i Veflinge Præstegård, Axel Brahesvej 13, Veflinge
Lektor Anders-Christian Lund Jacobsen: Augustins liv og teologi
Foredraget handler om Augustins
spændende og helt særegne personlige historie og denne personlige
histories betydning for hans teologi.
Nogle af hans særligt betydningsfulde teologiske ideer som f.eks. arvesyndslæren vil blive præsenteret.

Fredensbo
Gudstjenester:
Tirsdag den 7. april
(med altergang.) kl.14.15
Tirsdag den 5.maj kl.14.15
Tirsdag den 9.juni kl.14.15
Sangeftermiddage
Torsdag den 26. marts kl.14.15
Torsdag den 23. april kl.14.15
Torsdag den 28. maj kl.14.15

Konfirmation
2009

Siden sidst
Døbte:

Begravede/bisatte:

Viede:

Særslev:

Ingen

Særslev:
Malte Sølund Ingemann
Nielsen,
Jeanette Inger Schack Thuesen,
Mille Ea Sølbek,
Thilde Liv Sølbek,
Lærke Andreasen,
Xenia Weber Leunhagen
Henner.

Harry Lars Nielsen,
Viggo Robert Jensen,
Erik Boisen Schmidt,
Jean Paul Larsen.

Ejlby:
Hans Poul Andersen

Ejlby:

I Melby kirke den 19. april
kl.10.30

Ingen

Melby:
Ingen

Esben Eg Andersen
Thea Hauberg Fischer
Anders Vestergaard Hansen
Jakob Reinberg Yndgaard
Mette Bruun Knudsen
I Særslev kirke den 26. april
kl.10.30
Casper André Mouridsen
Mads Ploug Juel Nielsen
Melissa Agerhorn Korsgaard
Ida Sejer Hansen
Hans Frahm Vilhelmsen Carlsen
Camilla Birkholm Andersen
Cabina Sørensen
Andreas Eskemose Rasmussen
Julie Madsen
Benjamin Strange Hansen
Mads Søndergaard Hansen

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.

Konfirmation
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 konfirma-

tion 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 dåbs- eller 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-/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.

Kirkebladet
Såfremt man ikke modtager
kirkebladet, er man velkommen til at tage et kirkeblad i en
af de 3 kirkers våbenhuse og
orientere præsten.

2. s .i fasten
09.00*
3. s. i fasten
10.30
Midfaste
10.30
Mariæ bebudelsesdag.09.00
palmesøndag
09.00
skærtorsdag
19.00
langfredag
14.00*
påskedag
10.30
2.påskedag
10.00*
1. s.e.påske
2. s.e.påske
10.30*
3. s.e.påske
16.00*
Bededag
09.00
4. s.e.påske
19.00
5. s.e.påske
09.00*
Kristi himmelfartsdag 10.30
6. s.e.påske
09.00
Pinsedag
09.00
Trinitatis
10.30*

SÆRSLEV

10.30
10.30
-

09.00
10.30
10.30#
09.00
-

EJLBY

KIRKEKALENDER
DATO
08. marts
15. marts
22. marts
29. marts
05. april
09. april
10. april
12. april
13. april
19. april
26. april
03. maj
08. maj
10. maj
17. maj
21. maj
24. maj
31. maj
07. juni
*dialoggudstjeneste

*Ole Hansen

*Fællesgudstjeneste
Konfirmation.
Konfirmation.
*gospelgudstjeneste

*koncert # liturgisk

* Ole Hansen

BEMÆRKNINGER

marts-april-maj 2009
MELBY
09.00
10.30
10.30
14.00
10.30*
10.30
10.30
14.00
-

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Jesper Kjær Andersen. 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 Jesper Kjær Andersen, 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

