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Fastelavn og fastetid – optakt til påsken
Ved juletid synger vi et omkvæd,
der hedder: ”indimellem kommer
fasten”. Det er omkvædet til sangen
om at julen varer lige til påske: ”Nej,
det er ikke sandt, for indimellem
kommer fasten”. Fasten er den del
af kirkeåret, vi befinder os i nu.
Perioden fra fastelavns søndag til
palmesøndag kaldes for fastetiden. Fastetiden er en periode på 40
dage, der skal forberede os på kirkens største højtid - påsken.
Påskens placering i kalenderen.
Datoen for fastelavn fastsættes i forhold til påsken. Påsken falder ikke
på en bestemt dato som f.eks. jul,
men ligger forskelligt fra år til år
mellem den 22. marts og den 25.
april. Ved det berømte kirkemøde i
Nikæa i år 325 blev det bestemt, at
påskedag, festdagen for Jesu opstandelse, skulle ligge den første
søndag efter første fuldmåne efter
forårsjævndøgn – og sådan udregnes påskens placering stadig.
Forbillede for fastetiden.
Når den nuværende fastetid varer
40 dage, så er det inspireret af

Jesus – han fastede netop 40 dage
efter sin dåb. Evangelisterne fortæller, at da Jesus var blevet døbt i
Jordan floden af Johannes Døberen,
opholdt han sig ude i ørkenen i 40
dage. Jesus spiste ikke noget i disse
dage, og da han ved at dø af sult,
kom Djævlen og gav ham det ene
fristende tilbud efter det andet.
Men Jesus modstod fristelserne og

bad ham om at forsvinde. (se f.eks.
Mattæus Evangeliet kap. 4, 1-11).
Jesu disciple og de første kristne.
På Jesu tid var det almindeligt, at
fromme folk fastede. I Markus evangeliet berettes der om en episode,
hvor nogle mænd kommer hen til
Jesus og spørger: Hvorfor faster
Johannes Døberens disciple og fari-

sæernes disciple - men dine disciple
faster ikke? (Markus evangeliet kap.
2,18). Jesus gav faktisk aldrig sine
disciple et bud om at faste. Flere
steder advarer Jesus derimod mod
dyrkelsen af den ydre fromhed:
”Når I faster, må I ikke gå med
dyster mine som hyklerne. For de
gør deres ansigt ukendeligt, for at
det skal være kendeligt for mennesker at de faster. Sandelig siger jeg
jer: De har fået deres løn. Men når
du faster, så salv dit hoved og vask
dit ansigt, så du ikke faster synligt
for mennesker, men for din fader,
som er i det skjulte. Og din fader,
som ser i det skjulte, skal belønne
dig”. (Mattæus evangeliet kap. 6,
16-18). Jesus siger altså ikke noget
om, at kristne ikke må faste. Men
han understreger, at når man faster,
skal man ikke gå og skilte med det
over for andre mennesker – for så
bliver fasten til hykleri. Den kristne
faste skal finde sted ”i det skjulte”.
Fastelavn og askeonsdag.
Selve fastetiden har historisk set været forbundet med afholdenhed fra
visse ting, man ikke må spise og
drikke. Inden den strenge faste og –
bodstid begyndte, holdt man til
gengæld en stor fest – fastelavn.
Ordet fastelavn kommer af tysk
”fastelabend”, dvs. aftenen før fasten. Fastelavn var i middelalderen –
en dag med festligt spil, mad, drikke og forskellige løjer. Der var karneval og ordet ‘karneval’ betyder
egentlig ‘farvel til kødet’. Festlig udklædning var en af de måder, man
muntrede sig på inden fasten. Man
slog katten af tønden og i middelalderen var der en levende kat i tøn-

den, som skrækslagen sprang op,
når tønden gik i stykker. Var katten
heldig, fik den lov at løbe sin vej, var
den ikke så heldig, blev den jaget
og pryglet til døde som symbol på
alt det onde, der skulle ”dødes” i
fastetiden.
Fastens første dag er egentlig ikke
fastelavn men derimod askeonsdag
og navnet ‘askeonsdag’ stammer fra
en bestemt skik i middelalderen: de
mennesker, som var under kirkebod, skulle møde i kirken med aske
på hovedet som tegn på bod og
anger – jvf. udtrykket at klæde sig i
sæk og aske.
I dag fejres fastelavn ved at udklædte børn går rundt og synger:
”fastelavn er mit navn...”. De slår
katten af tønden, spiser fastelavnsboller og går måske rundt ved dørene og ”rasler” for at samle penge
ind.
Tid til refleksion.
De tekster, der bruges til gudstjenesten i fastetiden handler alle om

forberedelsen til påske. Vi følger
Jesus på det sidste stykke af hans
livsvej – vejen til Jerusalem. Når fastetiden vil skabe plads til eftertænksomhed, så er det for at få os til
at se vores egen livsvej i lyset af fortællingen om Jesu vej. Et menneskeliv er jo i overført betydning en vandring, selv om det i vores moderne
verden nogle gange kan synes svært
at finde en brugbar livsvej frem.
Skønt vi i dag har mange flere valgmuligheder end nogen før os, så
kan det alligevel være svært at finde
den rigtige vej igennem livets svære
valg og muligheder. Sommetider
kan man måske opleve at for hver
gang, vi fjerner en sten på vejen
eller overvinder en forhindring, så
er det som om, at der bare ligger to
nye foran os – vi får ikke fjernet vanskelighederne, men skaber bare
flere.
Fastetiden giver plads til refleksion
over disse erfaringer og forkynder
for os, at der findes en vej at gå, at
det hele ikke er udsigtsløst, at vi ikke
behøver at ende med at stå foran en
mur, der spærrer al fremtid for os.
Jesus forkyndte jo ikke, at Gud lukker alle veje, men at han tværtimod
går foran os. Således vil vi i de kommende uger i kirken på vej mod
langfredags mur af håbløshed, blive
mindet om, at vejen ikke ender
blindt, men at den fortsætter mod
glæden og lyset påskemorgen. Gud
er den, der utrætteligt åbner en ny
håbets sti for os. Så lad os ikke fortvivle og gå i bekymringer – lad os
bruge fastetiden til refleksionen og
slå følge med Jesus Kristus på hans
vej – til Jerusalem.
JKA

Hjemmebesøg/Sygebesøg
For en god ordens skyld vil jeg
gøre følgende bekendt:
Ønsker man at få et hjemmebesøg eller et besøg på sygehus
(eller kender man nogen, der
gør), er man altid velkommen til
at give mig et praj enten over
telefon eller mail.
JKA

i Særslev kirke. Koret er stadigt
åbent for nye folk, der har lyst til at
synge. Den eneste forudsætning er,
at man er glad for at synge og vil
bruge nogle torsdag aftener til at
øve. Koret har medvirket ved gudstjenesterne til bl.a. Alle Helgen og
fastelavn og vil fremover medvirke
ved gudstjenesterne ved de store
højtider. Det koster ikke noget at
være med. Er man interesseret kan
man kontakte: Georg Klinting, organist. Tlf. 66 12 72 12. e-mail: gklinting@gmail.com – hjemmeside:
www.georganist.dk

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

Langfredagskoncert
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.

Sangaften
i konfirmandstuen, Særslev præstegård. Torsdag den 22. april. kl.
19.30. Vi vil synge forårs - og sommersange fra højskolesangbogen
og nye og gamle salmer fra salmebogen med musikalskledsagelse af
vores organist. Aftenen er for alle,
der har lyst til at hygge sig og smøre
stemmebåndet. Vi laver kaffen,
medbring selv kaffebrød.

Kirkekor
I oktober måned sidste år fik vi etableret et kirkekor her i pastoratet. Vi
er 7-8 mænd og kvinder, der mødes
hver anden torsdag aften i konfirmandstuen i Særslev præstegård og

Pilgrimsvandring til Odense domkirke den 24. maj
I et samarbejde mellem Veflinge
kirke og Særslev-Ejlby-Melby kirker
tilbyder vi nu en pilgrimsvandring
fra Veflinge præstegård 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.
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 er 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 20. maj.
Man er også velkommen til bare
at komme til Odense og deltage i
Gudstjenesten, hvis man ikke synes,
man kan gå så langt.

Konfirmation 2010
I Særslev kirke
den 18. april kl. 10.30:
Oliver Kildegaard
Helene Ramshøj Helsner
Dennis Lund Remming
Martin Terkelsen Jensen
Rikke Møller Hochreuter
Kasper Reinberg Gynthersen
Laura Kristine Nielsen
Charlotte Katharina Kragh Buffoon.
Helena Mie Christensen
Amalie Buhrkall Kjemtrup
Niels Peter Nielsen
Peter Ploug Kierkegaard
Sandra Schültz Fischer
Camilla Møller Nielsen
Kristoffer Viggo Jensen
Emilie Sunekær Christensen
Jonas Bonde Lyngsø
Lasse Sørensen
Patrick Arent Nygaard Hansen
Mathilde Kajberg Rasmussen
Janni Christina Seerup
Nicklas Nygaard Marcussen
Simon Rosenkilde Jakobsen
Kristoffer Strange Hansen

Konfirmation 2011
Finder sted i Ejlby og Melby
kirker den 1. majI Særslev kirke den 8. maj.

Mini-konfirmander
I starten af april vil der blive
omdelt en tilmeldingsblanket til alle
elever i 4. klasse på Særslev skole.
Minikonfirmandforløbet starter i
uge 15 og vil køre frem til uge 23 i
juni måned. Der vil komme en sommerafslutning med familie-løb ligesom sidste år.

Fredensbo
Gudstjenester:
Tirsdag den 16. marts. kl.14.00
Tirsdag den 13. april. kl.14.00
Tirsdag den 11. maj. kl.14.00

Siden sidst
Sangeftermiddage:
Tirsdag den 30. marts. kl.14.00
Tirsdag den 27. april. kl.14.00
Tirsdag den 25. maj. kl.14.00
Bemærk sangeftermiddag er flyttet
fra torsdag til tirsdag.

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
søndags højmessen, 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 understrege, at barnedåben ret beset bør placeres i sin
rette sammenhæng dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor man døbes til menighedens fællesskab
med menigheden som vidner på
dåben.
JKA.

Døbte:

Viede:

Begravede/bisatte:

Særslev:
Frederikke Friis-Walsted,
Sofie Friis-Walsted,
Daniel Nikolaj Pedersen,
Rasmus Kroggård Boye
Nielsen,
Mikkel Melchior Nielsen

Særslev:
Monica Friis-Walsted
og Jens Friis-Walsted

Særslev:
Jenny Jensigne Varberg,
Anna Andersen,
Helga Margrethe
Sundahl,
Poul Erling Eriksen

Ejlby:
Casper Gantzel Poulsen

Indsamling til jul
Til gudstjenesterne i juledagene blev der samlet ind i
Særslev, Ejlby og Melby kirker. Der blev samlet 1396 kroner ind. Pengene går til Folkekirkens Nødhjælp.

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.

midfaste
mariæ bebudelse
Palmesøndag
skærtorsdag
langfredag
påskedag
1.s.e.påske
2.s.e.påske
3.s.påske
Bededag
4.s.e.påske
5.s.e.påske
Kristi himmelfartsdag
4.s.e.påske
6.s.e.påske
pinsedag
Trinitatis

11.30
10.30
09.00
09.00
14.00*
10.30
10.30
10.30*
10.30*
10.30*
09.00*
09.00
09.00
09.00
10.30
10.30
09.00

SÆRSLEV
10.30
10.30#
14.00
09.00
10.30
09.00
09.00
-

BEMÆRKNINGER

*Konfirmation.
*familie-gudstjeneste
*Ole Hansen
*Ole Hansen

* koncert # liturgisk

* Jakob Olesen

MELBY

marts - juni 2010

10.30
14.00
10.30

09.00
10.30

09.00
10.30
09.00

EJLBY

KIRKEKALENDER
DATO
14. marts
21. marts
28. marts
01. april
02 .april
04. april
11. april
18. april
25. april
30. april
02. maj
09. maj
13. maj
09. maj
16. maj
23. maj
30. maj
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Jesper Kjær Andersn. Tryk: Bogense Bogtrykkeri 64 81 10 29

Adresser

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

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 Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

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 Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

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, E-mail: jeka@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

