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Der er 75 børn ved børnehjemmet i
byen Karatina i Kenya. Mange af
børnene har mistet enten den ene
eller begge forældre. Eller også er
forældrene ikke i stand til at vareta-
ge opgaven som forældre. Det kan
være nogle af årsagerne til, at bør-
nene er havnet på børnehjemmet.
Børnene er i alderen 2-17 år. Når de
bliver gamle nok, sendes de ofte  til
deres slægtninge, hvis der er
nogen, der vil tage sig af dem. Eller
de bliver sendt på kostskole.

Hverdagen på børnehjemmet
Børnene sulter ikke på børnehjem-
met. De får varm mad hver dag, og
de har alle en seng at sove i. De får
også tilstrækkeligt med tøj til at
klare sig. På den måde får børnene
dækket de mest basale behov. Men
børnehjemmet har alligevel be -
grænsede resurser til at tage sig af
børnene. Mange af børnene savner
voksenkontakt, kunne vi mær ke.
Børnehjemmet har også begrænse-
de resurser til at vedligeholde byg-
ninger og inventar på stedet. Der er
ikke ansat nogen pedel på børne-
hjemmet. Og derfor kan tingene

hurtigt forfalde. Når bygninger,
døre, vinduer og toiletter går i styk-
ker, bliver de ofte ikke repareret, for
det er sparsomt med penge til ved-
ligeholdelse og ny-indkøb.

Afrikanske historier og billeder
– en beretning fra min rejse til Kenya i marts 2012.

Formålet med rejsen
Vi var i alt 5 personer, der var rejst
ned til børnehjemmet i Kenya.
Ægteparret Erik og Birthe Hviid og
ægteparret Poul og Aase Larsen –
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begge fra Odense – og undertegne-
de var taget derned med det formål
at støtte og arbejde ved børnehjem-
met i Karatina.  Inden afrejsen
havde vi samlet 16.000 kr. ind – for-
trinsvis fra fonde, men også fra pri-
vate bidrag. Desuden havde vi ind-
samlet tøj, legetøj og skrivemateria-
ler – sponsoreret af butikker og pri-
vate fra Fyn. Disse forskellige ting
blev overrakt til børnene på børne-
hjemmet. Det var en stor oplevelse
at overrække de forskellige ting til
børnene. For børnene ejer ikke
mange persondele – hverken tøj
eller legetøj. Vi oplevede en stor
lysende glæde og taknemmelighed.
De indsamlede penge blev brugt til
at renovere køkkenet på børne-
hjemmet, købe sko til børnene,
samt til at istandsætte de sanitære
forhold ved drengenes og pigernes
sovesale. m.m.

To ansatte - og et helt børnehjem
De to kvinder, Leah og Eunice, er
ansat ved børnehjemmet. De passer
de 75 børn – stort set alene. Der er
også ansat en administrerende
leder af børnehjemmet og en kok.
Men det er Leah og Eunice, der
tager sig af de mange praktiske
opgaver i dagens løb. De tager bør-
nene op om morgenen, laver mor-
genmad til dem og sender børnene
i skole. De vasker børnenes beskidte
tøj – ikke i vaskemaskiner – men i
baljer med vand ude i solen. De
tager imod børnene igen sidst på
eftermiddagen efter skoletid. Så
sørger de to kvinder for at få serve-
ret mad for børnene og hjulpet
dem i seng om aftenen. De to
kvinder gør som sagt en kæmpe

indsats – hver dag. Vi var virkelig
imponeret over deres arbejdsindsats
og engagement.

Livsglæde – den kristne kirke
lever i Afrika.
Hver søndag formiddag er gaderne
næsten øde i Karatina – ligesom
mange andre steder i Afrika. Folk er
til gudstjeneste i kirken.  I Karatina
ligger byens mange kirker med få
hundrede meters afstand. På en
gåtur passerer vi forbi nogle af de
mange forskellige kirker. Der er for-
skellige kirkesamfund – det vil sige –
der er forskellige kristne konfessio-
ner i Kenya; Baptistkirken, den pres-
byterianske kirke, pinsekirken, den
katolske kirke er nogle af de største
kirkesamfund. Eunice og Leah
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havde et mande-fællesskab i kirken,
hvor man mødes jævnligt.  I det fæl-
lesskab arbejder man bl.a. på at
hjælpe mænd med misbrugsproble-
mer til et nyt og bedre liv – uden
alkohol. I det fællesskab betaler
medlemmerne et beløb til en fælles-
kasse. Pengene går til nogle fælles
formål og aktiviteter. Men der er
også en anden fordel ved den fæl-
leskasse: hvis et af medlemmerne
bliver syg og må på hospitalet, kan
fælleskassen betale regningen. For i
Kenya skal man betale for at blive
behandlet på hospitalet. På den
måde er der også en slags sund-
hedsforsikring forbundet med med-
lemskabet af kirkerne. På samme
måde har kvinderne et rent kvinde-
fælleskab i nogle af kirkerne, hvor

Kirkebygningerne ligner hinan-
den – skure af blik i forskellige stør-
relser. Ud fra nogle af kirkerne lyder
der dundrende bas-rytmer sådan en
søndag formiddag. Og man kan
høre sange, der reciteres og recite-
res. Eller man kan høre en prædi-
kant, der har talt sig varm. Der er
godt fyldt op af mennesker i kirker-
ne hver søndag. Og folk har taget
deres pæneste tøj på. På en sådan
gåtur fornemmer man, hvordan
den kristne kirke virkelig lever og tri-
ves i Kenya.

Auktion midt i en gudstjeneste.
Vi deltog en søndag i en gudstje-
neste i den presbyterianske kirke.
Det var en næsten 3 timer lang
gudstjeneste. Vi forstod ikke meget
af det, der blev sagt, fordi præster-
ne talte kikuyu – en lokal dialekt.
Hen imod slutningen af gudstjenes-
ten trådte en dame frem på gulvet.
I hånden holdt hun en levende
høne. Den var skænket af fattige til
kirken med henblik på at blive solgt
ved den ugentlige auktion i kirken.
Hønen blev solgt til højstbydende  –
sammen med en klase bananer,
meloner og andre fødevarer den
søndag. På den måde holdes der
auktion og indsamling ved gudstje-
nesterne.  De indsamlede penge går
til kirkens drift og til aflønning af kir-
kens præst. Efter auktionen fortsatte
gudstjenesten.

Fællesskabet i kirken.
I den presbyterianske kirke i
Karatina deltog vi i et møde i noget,
der hedder Men’s Fellowship. Det var
en lokal gruppe af mænd, der

de blandt andet støtter enlige
mødre m.m.

Tak for gaverne 
ved indsamlin gen.
Inden afrejsen fik jeg fyldt mine kuf-
ferter til bristepunktet. Jeg  havde
46 kg bagage med til børnehjem-
met – deriblandt en masse kugle-
penne, skrivemateriale, tøj og lege-
tøj. Tak til de private bidragsydere
fra Askeby, Kosterslev, Maderup,
Særslev, Melby, Bogense m.m.. Tak
til følgende butikker: Hannes Butik i
Bogense, Skohuset i Bo gense,
Ehlerts Boghandel i Bogense,
Guldsmedien i Otterup, Bog -
handlen i Otterup. 

JKA

Gaveoverrækkelse



Sommermøde
Søndag den 9. sept. kl.14.00 i Særslev kirke.
Foredragsholder er sognepræst Jesper Kjær Andersen. Han vil fortælle om
sin rejse til Kenya i marts i år. Jesper har opholdt sig ved et børnehjem i en
hel måned. Han vil vise billeder fra børnehjemmet og fortælle om stedet, og
vi skal se nogle videooptagelser fra turen. I foredraget vil han også fortælle
om det kenyanske samfund, om kirkelivet i Kenya, og fortælle lidt om Karen
Blixens kaffefarm i Kenya. 

Foredraget foregår i konfirmandstuen og der vil blive serveret kaffe under-
vejs.                             

Menighedsrådet

Konfirmation i Særslev
kirke den 22. april 2012

Konfirmation
i Særslev-Ejlby-Melby i 2013

Konfirmationen i 2013 bliver den 7.
april for Ejlby/Melby sogne og den
14. april for Særslev sogn. Kon -
firmander med bopæl i Særslev,
Ejlby og Melby sogne skal gå til for-
beredelse og konfirmeres i Særslev,
Ejlby eller Melby kirke, uanset hvil-

ken skole konfirmanderne går på i
7. klasse.

Konfirmationsforberedelsen kom-
mer til at foregå i Særslev
Præstegårds konfirmandstue tirsda-
ge kl. 08.10-09.40.

Konfirmationsforberedelsen indle-
des med gudstjeneste søndag den
26. august 2012 kl. 19.30 i Særslev
kirke. Efter gudstjenesten samles de

nye konfirmander med forældre i
konfirmandstuen, hvor der vil være
kaffe/sodavand og indskrivning og
lidt orientering om konfirmations-
forberedelsen. Medbring dåbsat-
test.

Selve konfirmationsundervisning-
en begynder tirsdag den 28. August
2012 kl. 08.10 i konfirmandstuen.



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: 
Miamaja Schaldemose
Poulsen, 
Frederik Guldager

Ejlby: 
Malou Bøllingtoft Justesen,
Maja Justina Jensen

Siden sidst

Viede:

Ingen

Begravede/bisatte:

Særslev: 
Georg Christensen, 
Inger Jensen, 
Leslie Nielsen, 
Johannes Robert
Jacobsen,
Aase Eskelund Madsen,
Kai Dencker, 
Edvard Lavrids 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 søndage
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 barnedåben ret
beset bør placeres i sin rette sam -
menhæng dvs. til søndagsgudstje-
nesten, hvor man dø bes til menig-
hedens fællesskab med menighe-
den som vidner på dåben.

JKA.

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

Fredensbo
Fredensbo gudstjeneste.
Onsdag d. 13. juni kl.14.00
Onsdag d. 11. juli kl.14.00
Onsdag d. 15. august kl. 14.00
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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 Louise Ziem
ann

tlf. 40 17 44 37
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G
raver Finn Toftegaard

G
raverhuset, tlf. 64 84 14 53
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ffes tir. tor. fre. Kl. 12–13
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Tlf. 64 82 20 50 / 40 13 14 51
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G
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Privat: Tøvlidtvej 75, M
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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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