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Det ordentlige menneske
Ordentlighed. Smag på ordet. Det
emmer af historie, af forgangne
tider. Af mormor. Ordentlighed er
so last year. Men ordentligheden er
kittet i samfundet, i fællesskabet og
i vores omgang med hinanden. Og
når ordentligheden forvitrer, falder
de forpligtende fællesskaber fra hinanden. Sådan skriver historikeren
og debattøren Henrik Jensen i sin
bog Det ordentlige menneske, der
udkom i 2009.
En hyldest til mormor.
I bogen hylder Henrik Jensen sin
mormor, Gerda, fordi hun på
mange måder var et ordentligt
menneske. Han beskriver hende
som et helt almindeligt menneske,
der alligevel kom til at betyde
meget for mange mennesker, fordi
hun omsorgsfuldt engagerede sig i
andre menneskers liv – uden at forvente meget til gengæld.
Henrik Jensen skriver:
”I erindringen er hun forbundet med
opmærksomhed og kærlig omsorg,
men ikke bare det. Også med en enkel
værdighed og integritet, som havde
med hendes livs uerklærede kald at

gøre, at være noget for andre og i
almindelighed gøre sin pligt. Hun er
en figur, der kan synes meget langt
væk i dag, langt fra dagens forestillinger om selvrealisering, identitet og
hvad er meningen med mit liv?” (Det
ordentlige menneske, p.10).
Ordentlighed
i en medievirkelighed.
Almindelig ordentlighed kvalificerer
ikke nogen til at komme i fjernsynet
nu om dage – skriver Henrik Jensen.
Er der ret mange mennesker, der er
blevet kendte, ved blot at være
ordentlige? Nej vel? Medierne
interesserer sig ikke for almindelig
ordentlighed. Medierne er mere
optagede af grænsebryderen, overskrideren, overtræderen. Det aggressive offer, der nu igen bliver
kørt over af systemet. Den charmerende svindler med den kyniske
bemærkning på læberne. Hells
Angels-rockeren, der myrder og
bagefter holder ”oplæg” om det.
Medierne elsker selvfølgelig også
dem, som klarer sig overmåde godt.
Tidens dominerende ”rollemodel”
er ikke det ordentlige menneske,
men den, som formår at bruge alle

resurser på at ”realisere sig selv”.
Rollemodellen er ikke dén, som
tager ansvar for andre, passer sine
forpligtelser, kender selvbegrænsningens kunst. Eller den, ”som svarer enhver sit”,” ikke ligger andre til
last”, ”sætter tæring efter næring, ”
yder før han nyder”, og ”bærer de
større byrder”. Det ordentlige menneske kommer altså ikke i fjernsynet, for der er andre, der stjæler
opmærksomheden. For det ordentlige menneske opfattes som kedeligt – og egner sig derfor ikke til
underholdning i fjernsynet.
Ordentlighed i en socialdarwinistisk virkelighed.
Er det ikke naturligt, at vi ønsker for
vore børn og vore nærmeste, at de
må klare sig godt i livet – også selvom de måske - sommetider - må
bruge albuerne til at komme frem i
verden? Jo – det er det, skriver Henrik Jensen, men han tilføjer: ”Som
forældre viger vi tilbage for at opdrage vore børn til ordentlige mennesker
af frygt for at de skal ende som rene
dørholdere for de andre fremstormende” (Det ordentlige menneske,
p.19). Vi forestiller os at fremtidens

verden bliver endnu mere heftig og
konkurrence-betonet end nutiden,
en social-darwinistisk verden, hvor
det ikke kan skade, at vore børn bliver en smule krævende og selvoptagne. Men her kan man spørge: At
have ambitioner for sig selv (eller for
sine børn) behøver vel ikke at være
uforeneligt med ordentlighed eller
hvad?
Fra pligtkultur til rettighedskultur.
I bogen påpeger Henrik Jensen
hvordan vi som samfund i efterkrigstiden er gået fra en pligtkultur
til en lyst – og rettighedskultur. Det
handler ikke længere om så meget
om, hvad jeg skylder verden (samfundet) men om hvad verden skylder mig. Den kulturelle udvikling er
skildret i nedenstående figur, som vi
alle i de seneste årtier er blevet præget af.
Figur 1.

Der er sikkert nogen, der vil glæde
sig over denne skitserede udvikling,
der handler om individets frigørelse
fra alt dét, som forpligter. Hertil vil
Henrik Jensen sige følgende:
”Sagen er nok den, at en kultur, som
i sin selvforståelse kun bygger på de
frihedsværdier, er en kultur på sin
dødsrute. Særlig, hvis friheden i den
herskende forestilling er en individuel
ret til at fravælge de begrænsninger
og hæmninger, de krav, påbud og for-

bud, som kulturen ellers har god
grund til at pålægge individerne, hvis
den skal overleve i den globale malstrøm” (Det ordentlige menneske,
p. 189).
En fælleshistorie.
Efter Henrik Jensens opfattelse er
dét, som vi savner i dag, en fælles
normativ fortælling. En fortælling
om at leve med en mening, der er
større end selvet (individet).
Henrik Jensen skriver:
Mennesket er af en meningsskabende
art, siger vi gerne. Vores styrke ligger
i at kunne skabe mening og sammenhængskraft gennem fortællinger, som
kan give summen af vore anstrengelser kollektiv højde og dybde, illuminere samtiden og give fremtiden
mening. En fælles fortælling er verdens bedste kur mod ængstelighed
og depression og en følelse af overflødighed. En fælles fortælling er indbegrebet af orden og derfor det bedste
grundlag for det ordentlige menneske. En fortælling, der beretter om
udgangspunkter og mål, opretter idealer og forbilleder, foreskriver regler
for adfærd, er en kilde til autoritet og
giver en fornemmelse af kontinuitet
og mening (Det ordentlige menneske, p. 128).
At sige tak for livet –
ordentlighed i Biblen.
Jeg har ikke kunnet finde ordet
ordentlighed i den autoriserede
Bibel. Men i Biblen er der alligevel
mange historier, der handler om
ordentlighed imellem mennesker.
Og som døbte, som kristne, så er

biblens fortællinger en del af vores
fællesreference som kultur. I Lukas
evangeliet (kap. 17. vers 11-19) er
der imidlertid en beretning, der
hedder helbredelsen af de ti spedalske. Under en vandring på vej mod
Jerusalem møder Jesus ti spedalske
mennesker. Alle ti beder om at blive
helbredt. Og de bliver alle helbredt
af Jesus. Men ni ud af ti løber deres
vej igen – uden at sige Vorherre
tak. Hvor er de ni? – spørger Jesus
med et glimt i øjet. De er væk igen.
Men i historien bliver én mand, en
samaritaner, fremhævet, fordi han
vender tilbage og siger tak for at
have fået livet igen. Denne ene
mand vendte tilbage og sagde tak,
og anerkender dermed, at der er
én, der skal takkes. Han anerkender
dermed, at han hører til hos Gud.
Og det indebærer, at han er sat fri
fra at være alene om sit livs projekt.
Det er denne modtagelse af livet
Jesus kalder for tro. Det er at vide
sig stillet ind under en større magt
og erkende, at der er grænser for
vores egen formåen og vores evner.
Netop sådan bliver man et ordentligt menneske. Ved at erkende sin
egen begrænsning og ved at vide,
at der er nogen man skylder tak. At
vende vore tanker fra rettigheder og
fortjeneste til at være taknemmelige
over alt, som vi bliver givet – udefra.
JKA

Konfirmation
2012

Fællesgudstjeneste

Følgende drenge og piger forventes
at blive konfirmeret i år:

2. påskedag, den
25. april kl. 10.15
i Bogense 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 korindslag undervejs i gudstjenesten.
Alle er velkomne. Der kan bestilles
kirkebil fra de respektive sogne.

Cecilie Haugsted Marnil
Mikkel Augustinus Larsen
Mark Kirkeskov Skals
Freja Bolander Olsen
Anne-Mette Juul Bonnesen
Cecilie Marie Steenvinkel
Christensen
Monique Larsen
Julie Skov Petersen
Christian Rosenkilde Pedersen
Christine Illum Dam
Emil Damgaard Bjerg
Kenneth Viggo Jensen
Rasmus Elsig Markussen
David Lund Remming
Årets konfirmation i Særslev kirke er
den 2. s.e. påske d. 22. april kl.
10.30.
Konfirmation i 2013 finder sted d.
7. april i Ejlby/Melby kirker og den
14. april for Særslev kirke.

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 16 og vil køre frem til sommerferien. Der vil komme en sommerafslutning med familie-løb ligesom
sidste år.

Sangaften
i konfirmandstuen,
Særslev præstegård.
Torsdag den 15. maj. kl. 19.30.
Vi vil synge forårs - og sommersange fra højskolesangbogen og
nye og gamle salmer fra salmebogen med musikalsk ledsagelse af
vores organist. Aftenen er for alle,
der har lyst til at hygge sig og smøre
stemmebåndet. Vi laver kaffen,
medbring selv kaffebrød.

Feltpræst
Efter eget ønske er jeg blevet rekrutteret til korpset af danske feltpræster. At blive feltpræst er i første
omgang en uddannelse, der forløber over 2-3 år. Uddannelsen foregår på nogle af landets kaserner.
Derpå kan man blive udsendt med
de danske soldater i én eller flere
perioder. Mit uddannelsesforløb kan
få indflydelse på tilrettelæggelsen af
kirkelige handlinger (begravelser
m.m.) her i sognene. Jeg skal prøve

at imødekomme folks ønsker så vidt
som muligt. I de perioder, hvor jeg
er væk i flere dage, varetages mit
embede af en kollega.
JKA

En tur til Kenya
– indsamling af gammelt legetøj og
penge.
Undertegnede er blevet inviteret
med på en tur til Kenya i marts måned. Sammen med to ægtepar fra
Odense skal jeg lave frivilligt arbejde
ved et børnehjem og ved en skole i
en by, der hedder Karatina. Byen
ligger i det centrale Kenya. Både
skolen og børnehjemmet i Karatina
er fattige. Nogle af børnene har
stort set intet legetøj, og lidt eller
ingen skolematerialer.
Ring derfor til undertegnede, hvis
I har nogle af følgende ting, som I
vil forære væk:
Legetøj til børn fra 2-12 år: (ikke
noget med batterier), f.eks. små
legetøjsbiler, små spil, terninger,
små dukker.
Skolematerialer: blyanter, viskelæder, linealer, kuglepenne, lommeregnere etc.
Tøj: sorte børnesko.
Jeg må have 46 kg med i bagagen.
Ring 64841137 – inden 1. marts.
Der er også mulighed for at støtte
projektet økonomisk – ved at sætte
et beløb ind på følgende konto:
Kontonr. 6880 0002150497
Pengene går ubeskåret til enten
legetøj eller skolematerialer til børnene. Eller til renovering af børnehjemmet i Karatina.
JKA

Forårskoncert
Tirsdag d. 17. april i Særslev kirke
kl. 19.30

Pilgrimsvandring

Denne aften vil Nordfynskoret og
Vollsmosekoret optræde med et
varieret program af forårssange.
Dirigent for begge kor er Henrik
Møller Jensen, som også er organist
i Dyrup kirke.
Pilgrimsvandring til Odense 2. pinsedag
Arrangør Særslev-Ejlby-Melby
pastoratsråd.

Litteraturaften
den 23. maj
– i Særslev præstegård kl. 19.30
Denne gang gennemgår vi den
anmelderroste roman ’Det dobbelte
land’, der er skrevet af Birgithe
Kosovic . En roman der handler om
krigen på Balkan baseret på autentiske begivenheder i forfatterens
slægtshistorie. Forfatteren vandt
med den bog DR Romanpris 2011.

Vi skal gå i det forhåbentlige dejlige
sommervejr af små fynske veje ind
til Odense for at være med til gudstjeneste i domkirken kl. 16. Det er
en gåtur på ca. 25. km. Undervejs
hygger man sig, snakker sammen
om stort og småt, spiser sin madpakke, drikker lidt vand, tænker lidt
over tilværelsen, mens man nyder at
vandre ude under åben himmel. På

Langfredagskoncert
Særslev kirke kl.14.00
Traditionen tro kan Særslev kirke
præsentere den faste ”langfredagskvartet”. Vi skal igen høre Joseph
Haydens’ de 7 korsord fremført på
en dramatisk dag, som langfredag
er.

turen kommer vi forbi Langesø
skovkapel og Pårup kirke, hvor der
er toiletforhold. Vi mødes i Veflinge
kirke kl. 08.00. Veflinge kirke sørger
for hjemtransporten fra Odense.
Bagefter er der millionbøf til alle
som har lyst i konfirmandstuen i
Veflinge præstegård. Tilmelding er
ikke nødvendigt.

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

Fredensbo
Fredensbo gudstjeneste.
Ingen gudstjeneste i marts
Onsdag d. 11. april kl.14.00
Onsdag d. 09. maj kl.14.00

Siden sidst
Døbte:

Viede:

Begravede/bisatte:

Særslev:
Melani Ga-Hui Petersen,
Rasmus Melchior Nielsen,
Victoria Lærke Sommer
Laursen,
Christina Schmidt Madsen,
Klara Holmegaard Nielsen

Ingen

Særslev:
Carl Peter Duus,
Inger Elise Eriksen,
Marie Freltoft Duus,
Jens Christian Knudsen,
Peter Carl Nielsen

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.

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.

aftale om begravelses–/bisættelseshandling i kirken rettes
henvendelse til præsten.

Vielse

Kontakt præsten i bopælssognet. Skal sagen sendes til Statsamtet eller Kirkeministeriet er
præsten behjælpelig med dette. Bortkomne eller nye attester udstedes vederlagsfrit.

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 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

Navneændring
og attester

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.

14.00*
09.00*
09.00*
19.00
14.00#
14.00
09.00
09.00
14.00
09.00

10.30
10.30
-

*Pilgrimsvandring

*Ole Hansen
*Ole Hansen

* konfirmation

*fællesgudstjeneste i Bogense
– se omtale i bladet.

# koncert, *liturgisk gudstjeneste.

* Mette Lise Bjerregaard
* Ole Hansen
*Ole Hansen
*Ole Hansen

BEMÆRKNINGER

marts-april-maj 2012

10.30
10.30

10.30
10.30
-

10.30*
10.30*
09.00
-

MELBY

KIRKEKALENDER
3. s. i fasten
midfaste
Mariæ B.
palmesøndag
skærtorsdag
langfredag
påskedag
2. påskedag
10.30
10.30*
09.00
09.00*
09.00*
09.00
10.30
10.30
09.00
10.30
09.00

SÆRSLEV EJLBY

11. marts
18. marts
25. marts
01. april
05. april
06. april
08. april
09. april
1. s.e.påske
2. s.e.påske
3. s.e.påske
bededag
4. s.e.påske
5. s.e.påske
Kr. Himmelfart
6. s.e.påske
pinsedag
2. pinsedag
Trin.søndag
1. s.e.trin.

DATO

15. april
22. april
29. april
04. maj
06. maj
13. maj
17. maj
20. maj
27. maj
28. maj
03. juni
10. juni.

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 Louise Ziemann
tlf. 40 17 44 37

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 Louise Ziemann
tlf. 40 17 44 37

