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Kære alle i Særslev, Ejlby og Melby Sogne!
Præstegårdens smukke gamle døre
lagde jeg mærke til med det samme,
da jeg første gang så det flotte gule
bindingsværkshus. Nu glæder jeg mig
til snart at komme og få min daglige
gang ind og ud af præstegårdens døre
– og ind ad mange andre døre: Dø-

Gunvor Sandvad

rene i kirkerne, i sognenes mange huse
og hjem, i forsamlingshuse, i FDF-hus,
institutioner og mange flere steder,
som jeg ikke kender til endnu.
At komme til Nordfyn er næsten at
komme hjem. Jeg er født i 1970 og
havde mine første 20 år i Korup, syd
for Søndersø. Meget af min familie bor
stadig på de kanter. Efter et højskoleophold i Løgumkloster flyttede jeg til
Århus og havde 8 års lærerigt teologistudium - med en afstikker til Uppsala Universitet i Sverige, hvor jeg skrev
speciale om sjælesorg.
I 1999 flyttede jeg igen til Løgumkloster og har lige indtil nu været ansat i
værtsskabet på Løgumkloster Refugium. Her kommer mange gæster på
ferie- og rekreationsophold. Mine arbejdsopgaver har været mange og forskellige: Først og fremmest at vise
omsorg for gæsterne – lytte og snakke
med dem, så ingen skal gå alene. At
arrangere ophold med foredrag om alt
fra Sønderjyllands omtumlede historie
til dage om tro og menneskeliv i glæde
og sorg. Guide busudflugter rundt i
Sønderjylland. Særligt er jeg kommet
til at holde af Tøndermarsken og Va-

dehavet med ”de mange fuglesving
der sker, op under Herrens himle”,
som salmedigteren H.A. Brorson skrev
i salmen ”Op, al den ting, som Gud
har gjort”.
Nu åbner døren sig til et nyt livsafsnit
som præst. Jeg er taknemlig for den
tillid, som menighedsrådet har vist ved
at pege på mig til at være præst for jer.
Jeg ser frem til at møde jer alle og til
mange gode år i sognene og den
smukke gamle præstegård.
Venlig hilsen
Gunvor Sandvad

Ordination i Odense domkirke
Søndag d. 8. december kl. 19 skal
vores nye præst Gunvor Sandvad
ordineres ved en højtidelig og festlig gudstjeneste inde i Odense domkirke. Vi håber så mange som muligt har lyst til at tage med derind
og deltage. Der bliver buskørsel fra
Særslev til Odense. Se annonce i lokalavisen. Dog skal man melde sig
til hos menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup på tlf. 64841684.

Efteråret på kirkegårdene

lænder er sat i produktion og vi forventer, at det inden for en måneds tid
igen er på plads.
Oktoberstormen satte også sit præg
på både kirker og kirkegårde. Alle tre
kirker mistede en del tagsten og en
stor kastanie på Ejlby Kirkegård måtte
bukke under for vestenvinden.
På Særslev kirke har vi fået udskiftet
den gamle dør til kapellet. I løbet af
foråret kommer turen til udskiftning af
døren til kirkens hovedindgang.
Vi vil også gerne her byde velkommen til vores nye præst – Gunvor. Vi
glæder os til det kommende samarbejde og ikke mindst, at der nu igen
kommer liv i vores gamle smukke
præstegård.

Her ved indgangen til julemåneden og
det nye kirkeår, kan vi se tilbage på en
dejlig sensommer og efterår ude på
kirkegårdene.
Vi har haft fokus på hækkeklipning
og udtynding/beskæring af ældre forvoksede planter på kirkegården i Særslev. Det har givet mere lys ind på en
hel række af de ældre gravsteder.
November måned er traditionen tro
gået med at få granpyntet. Der er primært brugt Normannsgran og Nobilis. Vi har dog også benyttet en del af
plantematerialet fra udtynding og beskæringsarbejdet. Vi håber derfor, at
gravstedsejerne og de besøgende vil
synes om den kreativitet, som er blevet udfoldet.
Som de fleste har erfaret, blev trappegelænderet ud mod Vestergade i
sommers vædret af en løbsk bil. Forsikringssagen er nu afsluttet og et nyt ge-

Med ønsket om en Glædelig Jul.
Graverteamet
Diana – Jan og Finn

25. års jubilæum

Bodil Rasmussen takker af

Finn Toftegaard har
1. dec. 2013 været
ansat, som graver i
25 år.
Til at begynde
med fast tilknyttet
Ejlby Kirke, nu ledende graver for vores
3 kirker og kirkegårde.
Finn er en loyal, dygtig og inspirerende medarbejder som vi sætter stor
pris på. Han er en omsorgsfuld medarbejder, både over for sine kollegaer
og kirker samt for kirkegårdenes gæster.
Vi ønsker Finn hjertelig tillykke med
jubilæet.

Efter næsten 40
års tro tjeneste ved
Melby Kirke har
Bodil Rasmussen
valgt at stoppe sit
virke som kirkesanger fra d. 1. december 2013.
Gennem
alle
årene har Bodil været en meget stabil
og skattet medarbejder, som man aldrig skulle gå forgæves til, så hun vil
ved sin afgang efterlade et stort tomrum.
I flere perioder har hun også vikarieret som kirkesanger i både Ejlby og
Særslev kirker. Derudover har menighedsrådet i mange år nydt godt af
hendes store arbejdsindsats og indsigt

Menighedsrådet ved Særslev, Ejlby og
Melby Kirker.

i menighedens daglige arbejde. Et
stort tak til Bodil, som for et års tid
siden flyttede fra Jullerup med sin
mand Karl til det midtfynske.
Menighedsrådet

Indsættelse
Søndag d. 15. december indsættes
vores nye præst Gunvor Sandvad i
Særslev, Ejlby og Melby kirke. Efter
gudstjenesten i Særslev kl. 14 er der
kaffebord for alle i forsamlingshuset.
Menighedsrådet

En rose så jeg skyde
Det varer ikke længe, så opdager man
pludselig nogle små bitte grønne spirer af vintergækker, der putter sig
under nedfaldne blade ved en husmur.
Synet gør en glad og giver et lille strejf
af håb: Det bliver forår igen – også
selvom vi skal gennem mørke vinterdage med kulde og glatte veje.
Snart bliver det december og advent
med lys og duft af brunkager og gran.
Og alle julesalmerne, som vi kun
synger på denne tid af året. ”En rose
så jeg skyde” er en af de mange dejlige julesalmer.

”En rose så jeg skyde, op af den frosne
jord.” – Det er uventet. For det er kun
vintergækker, som baner sig vej og
skyder op af den frosne jord. Roser er
fine og sarte blomster. De skal nok
sørge for at holde sig indenfor i rosenbusken, mens det er frostvejr. Roser
springer først ud med lag på lag af
fine, tynde kronblade, når sommervarmen er kommet.
Rosen, der skyder op af den frosne
jord, er Jesus, Guds Søn: Han bliver
født julenat. Dér, hvor ingen venter
det – i en almindelig stald. Jesus kom-

mer som en uventet overraskelse. Som
en gave fra Gud kommer han til verden. Med den lysende Betlehemsstjerne over sig og al Guds frelsende
kærlighed i sig. Hvert år – i årets mørkeste dage – hører vi om Jesu fødsel.
Jesu fødsel betyder, at Gud er kommet
til verden og er i verden. En ny spirende begyndelse til frysende og forkomne mennesker. Guds nyfødte
kærlighed. En rose, der skyder op af
den frosne jord. Glædelig advent!
Gunvor Sandvad

Kom til visionsaften om kirkernes fremtid
I disse år debatteres kirkernes fremtid
både på landsplan og lokalt. Vores
eget menighedsråd har tilmeldt os
”Projekt kirkeudvikling” i Bogense
Provsti , hvor vi kigger på vore lokale
kirkers udfordringer. Vi har brug for din
stemme og dine tanker i en fælles
debat om, hvad vi skal og vil med
vores kirker i sognet. Menighedsrådet
inviterer derfor alle til visionsaften i den
lokale kirke. Har du et ønsker om at

dele din mening og debattere kirkens
visioner for fremtiden, kan du allerede
nu overveje dine ønsker, krav og visioner til kirkens tilbud. Du kan også diskutere med din nabo om kirken skal
komme med nye/andre tilbud eller
måske helt holde sig fra at tilbyde
andet end gudstjenester. Kom og lad
din stemme blive hørt. Alle er velkommen i alle tre kirker.

7. Januar kl. 19.00 i Særslev Kirke
8. Januar kl. 19.00 i Ejlby Kirke
9. Januar kl 19.00 i Melby kirke
Venlig hilsen
Lone Mandrup Stidsen
/medlem af Menighedsrådet

Årets konfirmander 2013

Fredensbo
Fredensbo gudstjeneste.
Nye gudstjenestetider aftales med
præsten i december måned.

Siden sidst
Døbte:
Særslev:
Isak Lindebo Brøgger
Johanne Hjalting Vistisen

Viede/kirkeligt
velsignede
Ingen

Begravede/bisatte:
Særslev:
Karlo Ejner Johansen
Karl Johan Møller
Kristensen
Jørn Haurholm Nielsen
Palle Bjerre Poulsen
Knud Otto Andersen
Dorte Johansen
Ejlby:
Ane Elsebeth Larsen

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.

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.

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 dåbs–
eller navneattester og evt. skilsmissebevilling medbringes til
samtalen med præsten.

Dødsfald
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.

KIRKEKALENDER
1.s. i advent
-

15.00

14.00
-

10.00
14.30
09.30
-

-

-

-

10.30
-

11.30
16.30
10.30
-

-

Familiegudstj. + tøndeslagning

Liturgisk kundelmissegudstj.
+ arrangement bagefter

Ole Hansen

Efterfølgende vintermøde i
præstegården

Mette Lise Bjerregaard

Nordfyns Gymnasiums Kor
medvirker i gudstjenesten
Ordination i Odense Domkirke
kl. 19.00
Præsteindsættelse

BEMÆRKNINGER

december 2013 - februar 2014

01. dec
2.s. i advent
14.00
10.30
15.30
10.30
14.00
16.00
14.00

10.30

10.30
-

MELBY

08. dec.
3.s. i advent
4.s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag
Nytårsdag
Helligtrekgs. søndag
10.30
19.00
14.00
17.00

-

SÆRSLEV EJLBY

15. dec.
22 . dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
29. dec.
01. jan.
05. jan.
1.s.e. Helligtrekgr.
2.s.e. Helligtrekgr.
3.s.e. Helligtrekgr.
4.s.e. Helligtrekgr.
14.00
10.30
14.00
14.00

DATO

12. jan.
19. jan.
26. jan.
02. feb.
Sidste s. e. helligtr.
Septuagesima
Seksagesima
Festelavn

-

09. feb.
16. feb.
23. feb.
02. mar.

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Ole Hansen. Tryk: Bogense Bogtrykkeri 64 81 10 29

Adresser

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Graver Finn Toftegaard
Kirkegårdskontor, tlf.: 64 84 16 75
Træffes tir. til fre. Kl. 09–10
Privat: Tlf. 40 13 14 51

Særslev:

Ny kirkesanger ansættes efter jul

Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Graver Finn Toftegaard
Kirkegårdskontor, tlf.: 64 84 16 75
Telefontid tir. til fre. Kl. 09–10
Privat: Tlf. 40 13 14 51

Ejlby:
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Organist Georg Klinting
tlf. 66 12 72 12

Graver Finn Toftegaard
Kirkegårdskontor, tlf.: 64 84 16 75
Telefontid tir. til fre. Kl. 09–10
Privat: Tlf. 40 13 14 51

Melby:

Sognepræst Gunvar Sandvad, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø. Tlf.: 64 84 11 37. Mandag fridag
Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, tlf.:64 84 16 84
Kirkernes hjemmeside: www.de3sogne.dk

Ny kirkesanger ansættes efter jul

