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Gak ud min sjæl, betragt med flid
Gak ud, min sjæl, betragt med flid
i denne skønne sommertid
Guds underfulde gaver!
Se, hvor hvert lille blomsterpar
sig yndefuldt nu smykket har
på marker og i haver!
(nr. 726 i salmebogen)
Opfordringen er værd at følge: Kom
ud i haverne, på markerne og i den
frie natur. Nyd sommeren og brug
øjnene. Sug til dig af alt det smukke.
Vi kan alt for let komme til at sidde
inden døre og se på fjernsynet, mobiltelefonen og computeren. Hvor
interessant det end er, kan det også
gøre os triste - især nyhederne. Derfor er det sundt at komme udenfor
og betragte naturen. Øjnene har
godt af at blive strakt ud og se ud
over landskabet. Eller at gå på opdagelse i de fantastiske detaljer af former og farver, der gemmer sig i en
blomst.
”Betragt med flid” – fordi naturen er
Guds underfulde gave, hans hænders skaberværk. Givet til os for at

glæde os og som forudsætningen
for, at vi kan leve. Naturen fortæller
om Guds omsorg og om hans storhed – som er her på trods af alt,
hvad vi kæmper med.

Du er dog ej den herre,
som alting råde bør;
Gud monne sceptret bære,
og alting vel han gør.
(nr. 36 i Salmebogen)

Det kan salmens forfatter tale med
om. Salmen er digtet i 1653 af Paul
Gerhardt, som var præst i den tyske
by Mittenwalde, mens Trediveårskrigen rasede. Krigen varede i 30 år og
halverede Tysklands befolkning.
Byen Mittenwalde blev flere gange
brændt af. 4/5 af byens indbyggere
blev dræbt af soldaters massakrer.
Guds trøst og omsorg er grundtonen i alle Paul Gerhardts salmer. Krigens mørke baggrund giver hans
ord større vægt: Selvom vi kan rammes af meget ondt og gøre hinanden fortræd, så vælter det ikke Gud.
Gud har fat i den lange ende og omslutter os med sin godhed. Paul Gerhardt slutter en anden af sine salmer:
Så kast da al din smerte
på Herrens stærke magt,
og håb, o håb, mit hjerte,
vær trøstig, uforsagt!

God sommer!
Venlig hilsen Gunvor Sandvad

Snedker Niels Jørgen Nielsen

Der er så mange smukke ting og detaljer i vore tre gamle kirker. Ting
med en historie og menneskeskæbner bag. En af skæbnerne er snedker
Niels Jørgen Nielsen fra Hemmerslev.
Han har lavet kirkebænkene i Særslev
Kirke og skåret de fine stolegavle. Af
det træ, der blev til overs fra arbejdet
med bænkene, lavede han de
smukke nummertavler. Der er sirlige
udskæringer, og træpladerne med
tal på skubbes ind fra siden.
Niels Jørgen Nielsen (1878-1932)
kom som ung i lære hos snedkermester Jacobsen i Særslev. Efter læretiden gik han på valsen som naver
og nåede helt til Schweiz’ grænse
mod Italien, inden han vandrede

hjemad igen. Han blev igen ansat
hos snedkermester Jacobsen i Særslev og var også lærer på Særslev
Tekniske Skole. Desuden digtede han
og tog ud og holdt foredrag.
Niels Jørgen Nielsen blev gift med
Anna Marie Nielsen (1892-1927). De
bosatte sig i Hemmerslev. Ved et
møde i maj 1924 blev det aftalt, at
snedker Nielsen skulle lave kirkebænkene. Han udførte arbejdet i forgangen derhjemme, for der var
mere fred og ro til arbejdet – selvom
der var seks børn i huset på det tidspunkt! Han kunne skære tre stolegavle på én dag. Kirkebænkene og
nummertavlerne blev afleveret i maj
1925 til en pris af 4.500 kr.

Anna Marie Nielsen blev kun 35 år
gammel. Hun døde i barselsseng med
deres 8. barn, som heller ikke overlevede fødslen. Nu stod snedkeren
alene med syv børn i alderen 2 til 10
år. Men Anna Maries ugifte søster
Mary Nielsen flyttede ind i snedkerhjemmet og tog sig af børneflokken.
4½ år senere døde Niels Jørgen Nielsen af en hjernebetændelse og de syv
børn var nu forældreløse. Men Mary
Nielsen ville ikke have, at de syv søskende skulle skilles fra hinanden. Så
hun beholdt børnene og byggede et
lille hus i Hemmerslev. Hun tjente
penge til sig selv og børnene ved at
have vaskeri med ”fransk vask og
strygning” – og naboer og folk i byen
sluttede op om dem.

Gravstedet over snedker Nielsen og
hustru er for længst sløjfet. Men på
Særslev Kirkegård (nær ved lågen ud
mod Østergade) står der en mindesten med følgende tekst:
”Snedker N. J. Nielsen 15/1 1878 30/1 1932 og hustru Marie Nielsen
26/3 1892 - 13/7 1927. Gud er kærlighed. Samfundet satte som tak dette
minde.”
Tak til snedkerens efterkommere,
som har fortalt historien og udlånt
de gamle billeder.
Gunvor Sandvad

Pilgrimsvandring 2. pinsedag
2. pinsedag, d. 9. juni, deltager vi i pilgrimsvandring
sammen med Veflinge
Sogn. Vi mødes i Veflinge
Kirke kl. 8.00 til morgenandagt. Derefter vandrer vi
til Odense – ca. 25 km.
Husk madpakke og vand!
Undervejs kommer vi til
Langesø Skovkapel og Paarup Kirke. Vandringen slutter med gudstjeneste i
Odense Domkirke kl.
16.30, hvor biskop Tine
Lindhardt prædiker. Der er
fælles bustransport tilbage
til Veflinge Præstegård,
hvor der også vil være
varm mad.
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Konfirmationsundervisningen

Til lykke til årets konfirmander, som blev konfirmeret søndag d. 4. maj i Særslev Kirke:
Ida Marie Hindse Andersen, Signe Liv Lykkegaard Christoffersen, Emily Illum Dam,
Nikolai Reinberg Gynthersen, Pernille Møller Hochreuter, Line Forsberg Jensen, Sofie
Neldeborg Johansen, Michela Kjeldsen, Nanna Juel Kristensen, Benjamin Augustinus
Larsen, Jens Christian Nielsen, Mathias Smidt Rodam Nielsen, Kamilla Rosenkilde
Pedersen, Katrine Reifling Pedersen, Sarah Skov Petersen, Pernille Skyt Rasmussen
og Isabella Stadsgaard Vilsbøll.

Foråret kom snigende ind af bagdøren…
Alt i medens vi gik og ventede på
kulde og sne i februar og begyndelsen af marts, kom foråret pludselig snigende ind af bagdøren. Erantis

og vintergæk tittede allerede frem i
slutningen af januar og buske og
træer fik svulmende knopper.
Heldigvis udeblev den hårde frost og
vi kunne i midten af marts begynde
at fjerne gran fra de mange gravsteder. Herefter blev bedene gjort planteklar og i slutningen af marts
måned var kirkegårdene tilplantet
med stedmoderblomster, som nu
står i fuldt flor. Som tidligere omtalt
ville vi i år plante forårslyng på kirkegården i Melby. Rådyrene har traditionen tro været på besøg og kigget
på de nye planter. Enkelte planter er

begynder med gudstjeneste i Særslev kirke, søndag d. 21. sept. kl.
19.00, hvor de nye konfirmander og
deres forældre bliver budt velkommen. Undervisningen vil foregå tirsdag eftermiddag, første gang d. 23.
sept. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt. Men konfirmationsdatoerne ligger fast: Søndag d. 12. april 2015 i
Ejlby Kirke og Melby kirke, og søndag d. 19. april 2015 i Særslev kirke.
Der kommer brev til forældrene i 6.
klasse på Særslev Skole med nærmere information. Andre som ønsker
konfirmation her i 2015 bedes henvende sig til mig – helst før sommerferien.
Gunvor Sandvad

trukket op, men dog ikke spist. Vi har
indtil nu kun fået positive reaktioner
på skiftet fra stedmoder til forårslyng
og håber på den måde at have løst
flere års problem.
Diana – Jan – Finn

Sommergudstjenester
I sommermånederne bliver der nogle
aftengudstjenester kl. 19.00 i Særslev
Kirke. Ved disse aftengudstjenester vil
der være nadver ligesom ved højmesserne kl. 10.30. Aftengudstjenesterne
vil vare lidt kortere tid, fordi der er en
salme og en bibellæsning mindre end
ved en højmesse.
Sognepræst Ole Hansen, Veflinge, har
studieorlov fra august til oktober. Når
jeg har fri, vil I derfor møde flere af
provstiets andre præster og pastor
Margit Lauridsen, som bor i Nørre
Aaby og vikarierer i Veflinge Sogn i orlovsperioden.
Gunvor Sandvad

Siden sidst
Døbte:
Særslev:
Malthe Bergmann Hansen,
Naja Ann Hedahl Lind
Nønnecke,
Christian Franzen Sinnet.

Viede/kirkeligt
velsignede
Ingen

Begravede/bisatte:
Særslev:
Anny Margrethe
Andreasen,
Inge Kristine Knudsen,
Carl Christian Olsen,
Elna Andersen,
Edvard Johannes
Knudsgaard Holm,
Ella Marie Lund.

Babysalmesang
Det var en stor fornøjelse for både små
og store at være sammen om det første hold med babysalmesang i Særslev
Kirke her i foråret. Vi sang børnesange
og salmer – med fagter og dans – og
vi fik besøg af en struds! Der blev blæst
sæbebobler og hygget med kage bagefter. Så vi glæder os til at byde velkommen til babysalmesang igen: Vi
synger hver onsdag kl. 10.00-10.45,
fra 10. sept. til 5. nov. – for babyer op
til ca. 10 måneder – og deres forældre!
Efter tre kvarter med sang
er der kaffe/te
og hygge – og
det er gratis at
være med.
Marie - Georg
- Gunvor

Praktiske oplysninger
Besøg – samtale
Man er altid velkommen til at
kontakte præsten, når der er
noget, man gerne vil snakke
om. Det, vi taler om, kommer
ikke videre. Vi kan tale sammen i præstegården, i en af
kirkerne eller hjemme hos
dig. Jeg kommer gerne på
besøg.
Hjemmealtergang
Har man svært ved at komme
til gudstjeneste, kommer jeg
gerne og holder nadver i
hjemmet.
Fødsel, faderskab og
navn
Ved fødsel på hospital sørger
jordemoderen for registreringen. Ved hjemmefødsel
skal forældrene kontakte
præsten senest 14 hverdage
efter fødslen. Hvis forældrene
er gift, bliver faderskabet

automatisk registreret. Hvis
forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal de indsende en
”Omsorgs- og ansvarserklæring” senest 14 dage efter
barnets fødsel. Det gøres via
Borger.dk. Et barn skal have
navn senest 6 måneder efter
fødslen. Det sker enten ved
dåb eller ved navngivelse.
Dåb
Dåb aftales med præsten.
Mange bliver døbt som små,
men man kan blive døbt i alle
aldre.
Vielse
Dato for vielsen aftales med
præsten. Parret skal have en
prøvelsesattest fra kommunen forud for vielsen. Er man
borgerligt gift, kan man få en
kirkelig velsignelse af sit ægteskab.

Dødsfald og begravelse/bisættelse
Dødsfald skal meddeles hurtigst muligt til præsten i bopælssognet – direkte eller via
en bedemand. Begravelse
eller bisættelse fra kirken aftales med præsten. Gravsted aftales med graveren.
Navneændring og bestilling af attester
Kan ansøges via Borger.dk
eller ved henvendelse til
præsten.
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
DATO

SÆRSLEV EJLBY

Søndag 25. maj 5. s. e. påske

14.00

Torsdag 29. maj Kristi Himmelfartsdag

10.30

Søndag 1. juni

6. s. e. påske

Søndag 8. juni

Pinsedag

juni - september 2014

MELBY

BEMÆRKNINGER

10.30 (K)

FDF’s 50 års jubilæum i Særslev

9.00 (K)
9.00

10.30 (K)

Mandag 9. juni 2. Pinsedag
Søndag 15. juni Trinitatis søndag

Pilgrimsvandring til Odense Domkirke - se omtale
19.00

Søndag 22. juni 1. s. e. trinitatis

9.00

Søndag 29. juni 2. s. e. trinitatis

19.00

Søndag 6. juli

3. s. e. trinitatis

Søndag 13. juli

4. s. e. trinitatis

Søndag 20. juli

5. s. e. trinitatis

Søndag 27. juli

6. s. e. trinitatis

Søndag 3. aug.

v. Ole Hansen
10.30 (K)

10.30 (K)
10.30(K)
10.30
9.00 (K)

7. s. e. trinitatis

19.00 (K)

Søndag 10. aug. 8. s. e. trinitatis

9.00

Søndag 17. aug. 9. s. e. trinitatis

14.00

Søndag 24. aug. 10. s. e. trinitatis

9.00

Søndag 31. aug. 11. s. e. trinitatis

10.30 (K)

Søndag 7. sept. 12. s. e. trinitatis

9.00

Søndag 14. sept. 13. s. e. trinitatis

v. Ole Hansen
v. Jakob Olesen

10.30 (K)
v. Karen Holm Agersnap
10.30 (K)
v. Margit N. Lauridsen
10.30 (K)

Høstgudstjeneste

(K) = Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten
Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad. Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

Adresser
Særslev – Ejlby – Melby Kirker
Sognepræst Gunvor Sandvad, Kirkevej 4, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 11 37,
E-mail: GSA@km.dk (mandag fridag)
Kirkegårdskontor, Kirkevej 2, Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 16 75,
Åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 9-10
Ledende graver Finn Toftegaard, tlf. 64 84 16 75 - 40 13 14 51,
E-mail: finn.toftegaard53@gmail.com
Organist Georg Klinting, tlf. 66 12 72 12
Menighedsrådsformand Hanne Kjemtrup, Jullerupvej 6, 5471 Søndersø,
tlf. 64 84 16 84, E-mail: hmk@mail.dk
Hjemmeside: www.de3sogne.dk

Gudstjenester på Fredensbo:
Onsdag 4. juni kl. 14.00
Onsdag 6. august kl. 14.00
Onsdag 10. september kl. 14.00

