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OM BARNEDÅB
– Hvis du er døbt, er du også præst – i luthersk forstand.
Det er en kendt sag, at man ved
dåben bliver medlem af kirken. Ved
dåben takker vi Gud for vores barn. Vi
beder Gud om at være med barnet
igennem hele livet. Barnet velsignes
og får Guds løfte om, at han altid vil
følge det - som sit eget barn med sin
kærlighed, ånd og velsignelse.
Hvad der måske er knapt så kendt,
er det forhold, at man ved dåben faktisk også bliver præst – i den lutherske
betydning af ordet. I vores lutherskevangeliske Folkekirke skelnes der
mellem det almindelige præstedømme
(alle døbte) og det særlige præsteembede (sognepræsten). Reformatoren
Martin Luther var af den opfattelse, at
enhver døbt også er præst for
Vorherre. I Martin Luthers skrift til den
tyske adel fra 1520, understreger
Luther det almindelige præstedømme. Med Luthers egne ord: ”Thi hvad
der er krøbet ud af dåben, kan rose sig
af allerede at være indviet til præst,
biskop og pave” Det skrift var dengang
i 1500-tallet en del af Luthers opgør
med den katolske kirkes idé og praksis
med ordination af sine præster.
Luthers idé om det almindelige præstedømme er stadig gældende den dag i
dag – for alle døbte – i den lutherskevangeliske kirke.

Luther henter sin inspiration til
idéen om det almindelige præstedømme – særligt fra to skriftsteder i Det
Nye Testamente:
Dels 1. Peters brev kap 2.vers 5:
”Lad jer selv som levende sten bygges
op til et åndeligt hus, til et helligt præsteskab, der bringer åndelige ofre, som
takket være Jesus Kristus er kærkomne
for Gud.”
Og dels 1. Peters brev kap.2. vers 9:
”Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt
præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af
mørket til sit underfulde lys”.
Forskellen på en katolsk og luthersk
forståelse af ordet præst – kort fortalt.
I den katolske kirke skelner man ikke
på samme måde mellem det almindelige præstedømme og det særlige præsteembede. I den katolske kirke opfattes
præsten som mellemmand mellem
Gud og mennesker. Ved den katolske
kirkes ordination af sine præster får
præsten et særligt uudsletteligt præg
(latin: character indelebelis), der for
altid adskiller ham fra andre mennesker. Præsten opfattes altså som
mellemmand mellem Gud/Kristus og

mennesker, han repræsenterer Kristus
over for mennesker, ligesom Paven
opfattes som Kristi vikar på jorden.
I den lutherske-evangeliske Folkekirke er sognepræsten ikke mellemmand og er derfor ikke mere ”hellig”
eller tættere på Gud – end alle andre
mennesker. Det hellige er ordet om
Gud – ikke kirken som bygning eller
præsten som person. I luthersk forstand opfattes sognepræsten som en
ordets tjener, hvis hovedopgave er at
prædike evangeliet om syndernes forladelse i troen på Jesus Kristus. Men
sognepræsten skal også, i sin prædiken, minde de døbte om deres
almindelige præstedømme, dvs. minde
de døbte om, at de selv forholder sig
til Gud, enten de ønsker det eller ej.
Man kan sige, at sognepræstens
opgave er at sige dét, som alle kan
sige, men for at der skal være orden,

har menigheden valgt én person til at
gøre det.
Som døbte er vi altså alle lige – i forhold til Gud – i den evangeliske-luthersk kirke.
Det almindelige præstedømme og
det forhold, at individet ikke bare kan
overlade ”sin sag med Gud” til en
mellemmand, men selv må tage vare
på den sag, er et forhold, der er med
til at selvstændiggøre, myndiggøre
og ansvarliggøre individet i vores kultur.
Dåben som ritual.
I sin bog Kærlighedens pris(forlaget
Anis, 2006) fremhæver teologen og
præsten Bent Falk tre aspekter i opfattelsen af et ritual:
• I nogle af verdens kulturer kan et
ritual have en overvejende magisk
karakter. Ved det magiske forstås
forsøget på at få magt over skjulte
magter, der anses for at være styrende i livet.
• I andre kulturer kan et ritual have en
overvejende religiøs karakter. Derved forstås villigheden til at overgive sig til Magterne i tillid til, at de
véd det bedste og vil være det bedste for én.
• Eller et ritual kan have en overvejende saglig karakter, som når man
består en eksamen og modtager en
indvielse som tegn på, at man er nu

er rustet til at møde de opgaver,
som venter.
I praksis spiller disse facetter nok med
i forskellige blandinger ved alle ritualer. De kristne ritualer i Folkekirken må
først og fremmest opfattes religiøst,
dvs. som dét at lægge sit liv i Guds
hånd, skriver Bent Falk.
Hvad sker der, når man
bliver døbt?
Et spørgsmål, mange stiller, handler
om, hvad der ”sker” eller ikke sker
med den, der bliver døbt? Og dertil
kan man svare: der sker ikke noget,
og der sker alverden. Der sker ikke
nogen fysisk forandring af den døbte
– man er stadig den samme person.
Men dåben stiller os det evige liv
udsigt. Dåben producerer ikke udødelighed som var den en maskine på en
fabrik. Dåben markerer, at den evige
Gud har fundet vej til mennesket – i
skikkelse af Jesus Kristus. Og Jesus
Kristus er vejen, sandheden og livet for
de døbte.
To yderpunkter af opfattelsen
af dåben.
Dåben er som symbolsk handling
hverken det rene magi eller blot en
tom gestus. Dåben som symbolsk
handling hører hjemme et sted
mellem disse to yderpunkter. Dåben
laver ikke den døbte om; det ville
være magi. Og dåben er heller ikke
bare et slag i luften, det ville være en
tom gestus. Symbol betyder på græsk
sammensætning. Det, der sættes sammen, er på den ene side én i sig selv
betydningsløs handling, og på den
anden side en mening, et budskab,
som denne handling ved aftale og
praktisk brug er gået hen og blevet

bærer af. For dåbens vedkommende
er aftalen, Kristi indstiftelse af dåben,
hans dåbsbefaling: ” Gå ud i alverden
og gør alle folkeslag til mine disciple,
idet I døber dem i Faderens, Sønnens og
Helligåndens navn ”(Mattæus Evangeliet kap. 28,19). Den praktiske brug
er kirkens tradition med dåb op gennem århundrederne.
Hvorfor holde barnedåb?
Hvorfor holder vi egentligt barnedåb?
Hvorfor ikke vente til barnet bliver så
stort, at det selv kan høre kærlighedserklæringens ord? Jamen voksendåb er heller ikke nogen ringe løsning eller nogen ringe dåb. For millioner af kristne, inklusive de allerførste,
blev voksendåben indgangen til det
kristne fællesskab, så den er en god
nok. Men barnedåben er også god
nok. Både for voksne og børn gælder
nemlig, at Gud er den, der elsker
først, som det hedder i 1. Johannes
brev kap.4,19. Og det gode ved barnedåben er, at ved den bliver det
tydeliggjort: At Gud finder os, før vi
finder ham. At Han accepterer os,
som vi er, uden at vente på, at vi
accepterer ham, som han er. I barnedåben bliver det så klart, som det kan
blive, at Guds kærlighed er gratis.
Men hvilken forskel gør det så, om
man bliver døbt eller ej? Det gør forskellen mellem at være elsket uden at
vide det, og at være elsket og vide det.
At vide sig elsket og accepteret som
den man er, er et ord man kan leve sit
liv på.
JKA

Vandredag til Veflinge kirke –
søndag den 23. september.
Vi mødes ved Asylet i Hemmerslev kl.
08.30.
Derfra går vi mod Veflinge og deltager i høstgudstjenesten kl. 10.00 i
Veflinge kirke.
Undervejs på vandreturen samler
vi ting fra naturen, der kan bruges til
høstgudstjenesten.
Efter gudstjenesten i Veflinge går vi
hjem til Særslev igen, hvor der serveres varm mad på Asylet.
Senest tilmelding den 21. sept. til:

Kongehusets præst kommer til
Padesø Kirke.
Torsdag den 1. nov. Kl. 19.00
i Padesø Kirke.
Kongelig konfessionarius Erik Norman
Svendsen vil fortælle om Kingos salmer.

Jesper Kjær Andersen:
tlf. 64841137/jeka@km.dk
Heidi Nielsen mail:
heidioghansnielsen@hotmail.com
tlf. 64 84 12 25
Arrangør: Særslev FDF
og Særslev-Ejlby-Melby kirker.

Filmaften i Særslev forsamlingshus – med spisning.
– onsdag den 14. nov. kl. 17.30
Vi skal se filmen Jesus, som er instrueret af den amerikanske instruktør
Roger Young.
Efter første del af filmen er der spisning. Torben Gleiss fra Hemmerslev
har lovet at lave noget lækkert mad,
som vi spiser sammen. Derefter ser vi
anden del af filmen.
Entré: 20 kr. pr. person.
Tilmelding til sognepræst Jesper Kjær
Andersen
senest
tirsdag den 13. nov.
Tlf.: 64841137
mail: jeka@km.dk
Filmens spilletid:
3 timer.
Alle er velkomne.
Filmen er ikke egnet
for børn under 12
år.

Thomas Kingo levede og døde for
mange år siden (1634-1703).
Alligevel ”opstår” han søndag efter
søndag i sine salmer til glæde og liv
for menigheden anno 2012. Selv om
salmerne har mere end 300 år på
bagen taler de vedkommende og forståeligt til os, der lever så længe efter.
Hjertet der banker bag salmerne, er
på mange måder vores eget med dets
bekymring for tilværelsen og døden
og dets fortrøstning til Guds kærlighed.
Kom og hør om vores første store
danske salmedigter, hans dramatiske
liv og hans livsbekræftende salmer,
hvor af nogle vil blive sunget. Det er
biskop Erik Norman Svendsen, der
fortæller og intoducerer salmerne.
Han har arbejdet med Koingo siden
sin studietid og skrevet flere bøger
om Kingo, senest udkom i maj: ”Rind
nu op i Jesu navn”, om Kingos morgensalmer.

Ny kirkesanger i Særslev og Ejlby
kirker pr. 1. september.
Mit navn er
Margrethe I.
Sørensen og
jeg er gift
med guitarist
Ask
Nørholm, som er
nyansat musiklærer ved
Båring Rytmiske Efterskole, samt
mor til lille Sigrid på halvandet år. Jeg
er født og opvokset i Struer, Vestjylland, hvor jeg også startede min
musikalske løbebane blandt andet i
mine forældres kor, som begge er
organister. Jeg er uddannet klassisk
sanger ved Musikkonservatoriet i Esbjerg og har derudover studeret
Musikvidenskab ved Aarhus Universitet. Udover at synge underviser jeg i
sang, børnerytmik og kor. Jeg glæder
mig meget til at lære jer alle at kende
og ikke mindst til at synge sammen
med jer!

Litteraturaften
den 22. november
Har man lyst til at læse en god bog
og bagefter dele sine indtryk med
andre, så
mødes vi torsdag den 22.
november kl.
19.30 i Grindløse præstegård
og snakker om
Hanne-Vibeke
Holsts nyeste
bog Undskyldningen. Alle er
velkomne.

Særslev kirke – open by night
Onsdag d. 26. september kl.18.30
Program:
•

Triofabula kirkeopera opfører forestillingen Noahs ark

•

Forfriskning i præstegården

Kirkeopera af og med TRIOfabula:

NOAHS ARK
En musikalsk fortælling om glæde og håb

•

Syngedrengene fra Assens holder koncert

•

Kaffe i kirken

•

Aftenandagt
Velkommen til en sjælden
og enestående rejse
ind i musikkens
og fortællingens verden!

Noahs Ark ved
Trio Fabula

Syngedrengene fra Assens

I forbindelse med ansættelsen af ny
kirkesanger i Særslev og Ejlby kirker,
skal der samtidig lyde en stor tak til
Louise Ziemann og Aksel Rasmussen, sidstnævnte har haft et barselvikariat som kirkesanger.
Tak for samarbejdet og tak for, at I
har været med til at løfte salmesangen ved de forskellige kirkelige
handlinger.
Menighedsrådet.

Fredensbo
Fredensbo gudstjeneste.
Onsdag d. 19. sept. kl.14.00
Onsdag d. 17. okt. kl.14.00
Onsdag d. 21. nov. kl. 14.00

Siden sidst
Døbte:

Viede:

Begravede/bisatte:

Særslev:

Ingen

Særslev:

Noah Siles Rude
Hommelgaard,
Clara Sofie Rygaard
Okkerholm,
Marius Helding Abildgaard
Klausen,
Karl Kildegård Bjerre

Esther Rasmine Jensen,
Helga Pedersen,
Henning Hansen

Ejlby:
Keri Marie Jensen

Melby:

Om barnedåb

Xander Bendix Nørregaard
Høgstedt

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.

15.s.e.trin.
16.s.e.trin
17.s.e.trin
18.s.e.trin.
19.s.e.trin
20.s.e.trin
21.s.e.trin
Alle Helgen
23.s.e.trin
24.s.e.trin
s.s.i kirkeåret
1.s.i.advent

10.00*
19.00
09.00*
09.00
19.00
09.00
09.00*
19.00
09.00*
09.00
10.30
09.00

10.30
10.30
09.00
-

SÆRSLEV EJLBY

*Ole Hansen

*Mette Lise Bjerregård

*Ole Hansen

*Høstgudstjeneste + dåb

BEMÆRKNINGER

september –december 2012

10.30
10.30

MELBY

KIRKEKALENDER
DATO
16. sept.
23. sept.
30. sept.
07. okt.
14. okt.
21. okt.
28. okt.
04. nov.
11. nov.
18. nov.
25. nov.
02. dec.

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Jesper Kjær Andersn. Tryk: Bogense Bogtrykkeri 64 81 10 29

Adresser

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Graver Finn Toftegaard
Graverhuset, tlf. 64 84 16 75
Træffes tir. tor. fre. Kl. 12–13
Privat: Tværgade 22, Otterup
Tlf. 64 82 20 50 / 40 13 14 51

Særslev:

Margrethe I. Sørensen
tlf. 29296619

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

Margrethe I. Sørensen
tlf. 29296619

