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Jeg er den gode hyrde . Jeg kender
mine får og mine får kender mig -
sådan siger Jesus. Gad vide hvad I
tænker på, når I hører talen om
Jesus som den gode hyrde?  Vi har
jo ikke så mange fårehyrder her i
Danmark. Men hvis I for eksempel
har været i Grækenland eller Tyrkiet,
så vil I se hvor det vrimler med hyr-
der og fåreflokke, der græsser i øde
egne. Måske har I også set nogle af
de cowboyfilm, hvor cowboyerne
passer de store kvægflokke, der
græsser på store åbne sletter. I
sådanne tilfælde er det nødvendigt
med en hyrde, der tager sig af dyre-
ne og holder dem under opsyn.

En god hyrde er en person, der
kender terrænet og som kender alle
dyrene. En god hyrde er en person,
der kan lede fårene sikkert af sted,
lede dem ad rette stier. En god
hyrde er en, der vil sige: ‘jeg vil
aldrig lade et eneste får i stikken’.

Som I kan høre er den gode hyrde
her både et symbol på nærhed,
tryghed, fortrolighed, men også et
symbol på myndighed og ansvarlig-

hed. Og hyrdebilledet her minder
os om, at vi hører til i en sammen-
hæng, at vi som døbte og  konfir-
merede er en del af et fællesskab
med Jesus Kristus.

Det er det billede Jesus bruger,
når han fortæller, at han er vores
hyrde, der tager sig af os som en
hyrde tager sig af sine får.

Sammenholdet hos jer.
Teksten til i dag passer i grunden
meget godt på jer - konfirmander. I
er nogle gode hyrder for hinanden.
Når jeg har stået og betragtet jer

En god hyrde
- Prædiken til årets konfirmation.

ovre i konfirmandstuen, så har det
slået mig, at I er nogle gode hyrder
for hinanden. Allerede inden I star-
tede med at gå til konfirmationsfor-
beredelse sidste efterår, hørte jeg
fra skolen, at I var en god klasse
med et godt sammenhold. Og det
er rigtigt. Det er I. Den måde I taler
sammen på og har det sjovt sam-
men på. Den måde I bakker hinan-
den op på, og den måde I giver hin-
anden ‘high five’ på og klasker
hænderne sammen på, vidner om,
at I er nogle gode hyrder for hinan-
den. I tager jer af hinanden. Der er



en god solidaritet imellem. Og som-
metider har jeg tænkt på, hvad det
grunden er, der gør, at I har et godt
sammenhold i jeres klasse? Ja, noget
af forklaringen er vel, at der hjemme
hos jer hver især, er nogle gode hyr-
der, forældre, der drager omsorg for
jer. Mange af jer har jo også gået til
FDF sammen, hvor I har lært at
indgå i et fællesskab under ledelse
af nogle gode hyrder, der har givet
jer nogle gode fælles oplevelser og
givet jer sammenhold, et sammen-
hold, som I har taget med jer op i
skolen og mange andre steder hen.

Filmen ‘Adams æbler’
Undervejs i jeres konfirmationsfor-
beredelse har vi set en film om en
præst, der så gerne ville være en
god hyrde. Filmen ‘Adams æbler’
handler om præsten Ivan, der
havde nogle stakkels fortabte får,
nogle kriminelle, boende hos sig i
kirken. Præsten Ivan vil så gerne
lede dem ad rette stier til et liv som
ordentlige og lovlydige mennesker.
Den film kunne I godt lide - I har
snakket meget om filmen flere
gange siden, og I har grinet af de
mange sjove kommentarer i den
film. Denne helt urimelig naive og
tossegode præst Ivan er i starten af
filmen fast i sin tro på, at han som
den gode hyrde er godt i gang med
at lede sine får på den rette sti. Han
tror virkelig på, at de gør fremskridt
i udviklingen mod at blive gode og
pæne mennesker. Men som I så i fil-
men, så er ham den tykke Gunnar
stadig væk alkoholiker og klepto -
man, og Adam er stadigvæk en
hårdkogt og kold nynazist, og
Khalid bliver ved at røve tank-statio-

ner. Vi tvivler aldrig på den gode
vilje hos præsten Ivan, men er han
nu også en god hyrde for dem? Det
er nok tvivlsomt – Ivans projekt med
at hjælpe de fortabte får bryder i
hvert fald sammen i den skøre
komedie. Alligevel ender historien jo
godt og opbyggeligt med, at nyna-
zisten Adam bliver omvendt. Adam
bliver faktisk en god mand – ja han
ender faktisk med at blive en god
hyrde, der hjælper Ivan med det
næste hold kriminelle, der ankom-
mer til kirken.

Filmen slutter med at præsten
Ivan bliver skudt i hovedet og han
burde egentlig være død. Men på
mirakuløs vis overlever han og mod
alle odds fortsætter han sit kald som
den gode hyrde for de fortabte får.

Jesus Kristus – den gode hyrde 
i liv og død.
Sådan er det også på en måde med
ham, der er herre her i kirken. Jesus
Kristus levede sit liv ud og døde på
et kors. Men der var et liv i ham, der
ikke kunne slås ihjel. Og det liv, som
døden ikke kunne slå ihjel, var den
kærligheds stemme, der som en
hyrde bliver ved med at kalde på
sine får. Jeg er den gode hyrde –
siger Jesus. og så tilføjer han: Den
gode hyrde sætter sit liv til for fåre-
ne. Og det gjorde Jesus. Og oppe
ved alteret hænger Jesus så på kor-
set. Så er vi helt inde ved kernen i
den kristne tro, at Gud vil hele det
brudte. Igen og igen har Gud for-
søgt at råbe menneskene op og få
os til at høre efter, derfor bliver Gud
selv til sidst til et menneske, til Jesus
Kristus, og derfor er han parat til at
ofre sit liv og dø på et kors for at

vise, at så langt er hyrden parat til at
gå for din og min skyld. For den
gode hyrde sætter jo også livet på
spil for det sorte får, udskuddet, den
vilde og uregerlige vædder, der går
sine egne trodsige veje. Det så vi
også i filmen ‘Adams æbler’ – at den
gode hyrde, Ivan, sætter hele sit liv
ind på at frelse Adam, Gunnar og
Khalid. Han giver ikke op.

Fra den gode og trofaste hyrde,
Jesus Kristus, lyder den samme røst
til os i dag, en røst, der siger: ‘Du
skal vide, at jeg aldrig slipper dig.
Hvad du så end måtte komme ud
for i dit liv, hvor meget du så end
kludrer med det hele, så er og bliver
du mit elskede og tilgivne barn for
tid og evighed’. Så accepter du
også dig selv og det liv du har fået
givet og de mennesker du har fået
givet at leve sammen med.

Og det kald fra hyrden omkranser
vores liv fra vugge til grav. Fra den
gode hyrde fik vi et løfte om at
ingen magt i denne verden, ikke
engang i døden, kan skille os fra
den Gud, som i dåben har gjort os
til sine børn, den Gud, som nu i
konfirmationen bekræfter sin kær-
lighed til hver enkelt. Den Gud, som
hver eneste gang vi er samlet i hans
navn, giver os sin velsignelse. Se,
det er den kærlighed, vi får konfir-
meret eller bekræftet, ikke bare
fordi det er konfirmation, men til
hver eneste gudstjeneste, ja selv i
sidste ende, når livet er slut, står
den gode hyrde dér igen og genta-
ger sit løfte. Jeg er den gode hyrde,
jeg sætter mit liv til for fårene, og
ingen skal rive dem ud af min hånd.
Amen.



Afslutning for årets 
minikonfirmander:
Mandag den 14. juni kl.18.30

Mandag den 14. juni laver vi lige-
som sidste år et familie-løb med for-
skellige poster.

Familie-løbet foregår i området
omkring kirken og præstegården.

Vi skal også lave lidt mad over bål
og synge. Særslev FDF medvirker.
Elever fra 3. og 5. Klasse er også vel-
komne.

Sæt kryds i kalenderen – mere
detaljeret invitation kommer senere
gennem skolen.
VIGTIGT: af hensyn til planlægning
og indkøb skal man tilmelde sig
senest tirsdag 8.juni.

Sommermøde
Søndag den 5. sept. kl. 14.00 i
Særslev kirke.
Foredragsholder er forfatter og sog-
nepræst Martin Herbst ved Kors -
vejens kirke på Amager. Han vil for-
tælle om sit ”livs omvej”. Som gan-
ske ung mand blev Martin Herbst
engageret i Moon-bevægelsen. Han
vil fortælle sin historie om hvordan
det gik til, at han blev gift med en
tilfældig kvinde ved et bunkebryllup
i Korea. Han vil fortælle om hvorfor

Hjemmebesøg/Sygebesøg
For en god ordens skyld vil jeg
gøre følgende bekendt:
Ønsker man at få et hjemmebe-
søg 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

Årets ældreudflugt. Torsdag den 10. juni.
I år skal vi besøge Christianskirken i Fredericia. Vi skal have en rundvisning i
Christianskirken og se Bjørn Nørgaards nye alterrelief og hans glasmosaikker i
kirken. Middagen indtages på Bredal Kro. Derpå kører vi til Danmarks Indu stri -
museum i Horsens, hvor vi også får en rundvisning.

Der er afgang fra parkeringspladsen
ved Særslev kirke kl. 08.45. Egen beta-
ling er 75 kr.

Seneste tilmelding er mandag den 7.
juni til sognepræst Jesper kjær Andersen
tlf. 64841137 eller mail jeka@km.dk

de måtte bortadop-
tere deres førstefød-
te søn til et barnløst
par i bevægelsen.
Og så vil han for-
tælle om hvordan
det lykkedes at
bryde med bevæ-
gelsen og starte et
helt nyt liv.

Foredraget foregår i kirken og der
vil blive serveret kaffe undervejs.

Menighedsrådet.



Konfirmation
i Særslev-Ejlby-Melby  i 2011
Konfirmationen i 2011 bliver den 1.
maj for Ejlby/Melby sogne og den
8. maj for Særslev sogn. 

Konfirmander med bopæl i Særs -
lev, Ejlby og Melby sogne skal gå til
forberedelse og konfirmeres i
Særslev, Ejlby eller Melby kirke, uan-
set hvilken skole konfirmanderne
går på i 7. klasse.  

Konfirmationsforberedelsen kom-
mer til at foregå i Særslev Præste -
gårds konfirmandstue tirsdage kl.
08.10-09.40. 

Konfirmationsforberedelsen indle-
des med gudstjeneste søndag den
22. august 2010 kl. 19.30. Efter
guds tjenesten samles de nye konfir-
mander med forældre i konfirmand-
stuen, hvor der vil være kaffe/soda-
vand og indskrivning og lidt orien-
tering om konfirmationsforbere-
delsen. Selve konfirmationsforbere-
delsen begynder tirsdag den 31.
august kl. 08.10 i konfirmandstuen.

Hvem  har lyst til at
synge i kirkekor?
I efteråret starter kirkekoret op igen.
Koret medvirker i kirkerne ved højti-
derne. Koret er åbent for alle, der
har lyst, både herrer og damer. Den
eneste forudsætning er, at man er
glad ved at synge og vil bruge
nogle torsdag aftener til at øve.
Det koster ikke noget at være med.
For ydereligere oplysninger kontakt:
Georg Klinting, organist.
tlf. 66 12 72 12
e-mail gklinting@gmail.com
hjemmeside: www.georganist.dk

Onsdag den 15. sept. kl.18.30
Børnekoret fra Ørsted kirke leverer første indslag denne aften.
Derpå er der pause med forfriskning i præstegården.
Vokaltrioen Favorittes synger evergreens fra 30’erne, 40’erne og 50’erne.
Derpå er der igen pause i præstegården med kaffe og kage.
Aftenen slutter med en andagt i kirken.
En mere detaljeret omtale vil blive annonceret når tiden nærmer sig.

Menighedsrådet

Særslev kirke – open by night...



Praktiske oplysninger
Fødsler
En fødsel skal meddeles til
præsten i bopælssognet. Med -
bring fødselsanmeldelsen som
I fik udleveret af jordemode-
ren, samt jeres dåbs- eller nav-
neattester, evt. vielsesattest
eller den udfyldte ”Omsorgs
og Ansvars erklæring” 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 konfirmation i august må -
ned. 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 prøvelsesat-
test. Denne samt jeres dåbs-
eller navneattester og evt. skils-
missebevilling medbringes til
samtalen med præsten.

Dødsfald
Dødsfald skal meddeles til
præsten i bopælssognet, helst
hurtigst mu ligt. 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 bopælssog-
net. Skal sagen sendes til Stats -
amtet eller Kirkeminis te riet er
præsten be hjælpelig med det -
te. Bortkomne eller nye attes-
ter udstedes vederlagsfrit. 

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle gudstje-
nester og arrangementer, der
tilrettelægges af menighedsrå-
det. Bilen skal blot bestilles
dagen før på: 
Tlf. 64 84 14 85 
eller Tlf. 64 85 12 12.
Benyttelse af kirkebilen betales
af menighedsrådet.

Døbte:

Særslev: 
Janni Christina Seerup
Oliver Kildegaard
Helene Ramshøj Helsner
Kathrine Karolina Dietz
Mikkel Melchior Nielsen
Esther Hjalting Vistisen
Almine Holm Schjørmann
Simon Dam

Melby:
Amalie Brøgger
Bremerskov

Siden sidst

Fredensbo

Gudstjenester:
Torsdag den 17. juni kl.14.00
Tirsdag den 6. juli kl.14.00
Tirsdag den 10. august kl.14.00

Sangeftermiddage:
Tirsdag den 29. juni kl.14.00
Tirsdag den 24. august kl.14.00

Bemærk sangeftermiddag er flyttet
fra torsdag til tirsdag.

Viede:

Ejlby:
Anette Pia Lindbeck-
Jensen 
og Kent Lindbeck.

Begravede/bisatte:

Særslev: 
Sigrid Margrethe Nielsen
Jørgensen, 
Viggo Pedersen

Om barnedåb
Den 2. januar 2008 kom der en ny
kgl. anordning for dåb fra kirkemi-
nisteriet.

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 søn-
dage- og helligdage.

Er der ‘særlige omstændigheder’
omkring en dåb,  kan der dog ef -
ter aftale med præsten foretages
dåb på et andet tidspunkt. Jeg vil
derfor understrege, at barnedå-
ben ret beset bør placeres i sin
rette sammenhæng dvs. til søn-
dagsgudstjenesten, hvor man dø -
bes til menighedens fællesskab
med menigheden som vidner på
dåben.

JKA.
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G
raver H
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graverhuset, tlf. 64 84 16 75
Træ

ffes tirs.-fre. Kl. 9-10
Privat: Vestergade 10, Sæ

rslev
Tlf. 64 84 18 36

O
rganist G

eorg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Kirkesanger Poul E. Larsen
Kile 25, tlf. 64 84 12 02

Ejlb
y:

G
raver Finn Toftegaard

G
raverhuset, tlf. 64 84 14 53

Træ
ffes tir. tor. fre. Kl. 12-13

Privat: Tvæ
rgade 22, O

tterup
Tlf. 64 82 20 50 / 40 13 14 51

O
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eorg Klinting
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Kirkesanger Poul E. Larsen
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M
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G
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G
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Tlf. 64 86 15 34

O
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tlf. 66 12 72 12

Kirkesanger Bodil Rasm
ussen

Enghaven 14, tlf. 64 84 13 31
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