
Særslev, Ejlby og Melby Sogne
september – november 2014 – 68. årgang nr. 4

”Herren er min hyrde, mig skal intet
fattes. Han lader mig hvile på grønne
vange” står der sirligt broderet på
Melby Kirkes alterdug. Ordene er fra
Salme 23, vers 1-2 i Det Gamle Te -
stamente. 

Vi ser Jesus Kristus i midten som den
gode hyrde. Han har lagt sig på knæ
for at være i øjenhøjde med får og
lam: Han holder sine arme beskyt-
tende om dyrene og klør måske et
får kærligt bag øret? Fårene græsser
fredfyldt – og lammene drikker mælk
hos deres mor. 

Broderiet er mere end idyl. Det er en
fortælling om Guds omsorg. Som
hyrden tager sig af fårene, sådan
tager Gud sig af os. Det er især tyde-
ligt på denne årstid, hvor vi høster
markernes korn, køkkenhavernes
grøntsager og træernes frugter. Gud
har velsignet jorden og menneskers

arbejde og igen i år skænket os en
høst. Uden mad at spise og ilt i lung-
erne var vi ingenting. Men Gud giver
os det alt sammen – og vi må svare
”Tak” for alle de gode gaver.

Broderiet er også en fortælling om
Jesus Kristus. Uforfærdet gik han til
kamp mod egoismen, ondskaben,
døden og andre stærke kræfter, der
truer med at ødelægge os og splitte
os som en flok forvildede får. Det
kostede ham livet. Jesus blev kors-
fæstet og begravet. Alle mente, at
det var slut. Men alligevel skete det

Herren er min hyrde
umulige: At Jesus gik levende og op-
standen ud af graven påskemorgen.
For at føre os til livets kilder, hvor der
er liv og overflod til evig tid. Hvor vi
intet skal mangle – eller ”fattes”,
som man sagde førhen.

Hos Herren kan vi derfor være
trygge. Hos den gode hyrde, der
ikke svigter – men giver os menne -
sker gode gaver og lader urolige
hjerter finde hvile.

Venlig hilsen Gunvor Sandvad 



Den smukke alterdug i Melby Kirke
(se forsiden) blev broderet af Martha
Hansen formodentlig omkring 1960.
Martha Hansen var født i 1905 og
blev i 1930 gift med karetmager
Ludvig Hansen. I 1932 købte de ka-
retmagerværkstedet i Melby. Ludvig
Hansen lavede bl.a. karosserier til
biler. På dette billede fra ca. 1930
sidder Martha på kølerhjelmen, Lud-

vig står i midten og hans bror Karl
sidder på baghjulet. 

Martha Hansen var gennem 40 år
organist i Melby Kirke. Hun var også
kendt af mange som en dygtig
håndarbejdslærerinde i aftenskoler
på Nordfyn. Martha Hansen var
medlem af Ejlby-Melby Sogneråd og
kommunekasserer. Hun er her foto-
graferet sammen med sognerådet i
1950. 

Martha Hansen

Indtil videre vil året 2014 blive hu -
sket som året, hvor vinteren i begyn-
delsen af året udeblev og hvor
sommeren nærmede sig tropiske
temperaturer.

En sådan hedebølge som vi oplevede
i juli, giver ekstra aktivitet på kirke-
gården med vanding af de mange
sommerblomster. Ugentlige van-
dinger gennem en længere periode

Martha og Ludvig Hansen ligger be-
gravede på Melby Kirkegård tæt ved
lågen ud mod Melbyvej.

Gunvor Sandvad

Sikken en sommer...
holdt generelt fint liv i blomsterne.
Desværre kan vi ikke værne mod so-
lens skarpe stråler, hvilket giver en
stor fordampning fra planternes
grønne blade. Sensommerens fal-
dende temperaturer sikrer dog, at vi
forhåbentlig kan nyde synet af de
mange blomster, indtil de første
nætters frost får dem til at visne.

Som nogen måske har opdaget, har
vi rundt om på kirkegården plantet
forskellige stauder og en del Dahlia
(georginer). Disse planter skulle
gerne på sigt give et anderledes ind-
tryk af kirkegården. Samtidig får vi
mulighed for at klippe af til alterbu-
ketter m.m. 

Skulle der blandt kirkebladets læsere
være nogen, der skal tynde ud i stau-
dehaven derhjemme og får noget i
overskud, er man meget velkommen
til at kontakte os på kirkegårdskon-
toret - 64841675.  Vi modtager/hen-
ter gerne stauder, der kan være med
til at forskønne sognets 3 kirkegårde.

Diana - Jan - Finn



Open by night i Særslev Kirke 
Tirsdag 30. september 

kl. 18.30: Marimbakoncert v. Marie Sass Rasmussen 
Marie Sass Rasmussen – vores kirkesanger – kan meget mere end synge godt! 
Marie spiller også marimba. Marie spiller sange, salmer og klassiske stykker 
på marimba – i forskellige genrer – lidt for enhver smag og enhver alder!

Forfriskning i Præstegårdens rum og stuer

kl. 20.00: Salmer fra en beat-tid – en collage bestående af sang og oplæsning
”Salmer fra en beat-tid” er en anderledes koncert, hvor stærke tekster fra Bibelen sammen-
stilles med nogle af de allermest kendte beatsange fra perioden omkring 1970. 

Har 35 år gamle popsange med titler som ”Bridge over troubled water”, ”Let it be”, og
”You’ve got a friend” noget i kirken at gøre? En sammenstilling med markante skriftsteder
vil være med til at besvare spørgsmålet.

Tina Kruse Andersen, oplæsning
Simon Mott Madsen, sang
Bjørn Krog Thesbjerg, klaver
Tore Bjørn Larsen, kirkeorgel

Vi slutter med en aftensalme.



Babysalmesang
Velkommen til en ny sæson med ba-
bysalmesang i Særslev Kirke. Hver
onsdag kl. 10.00-10.45 – fra 10.
sept. - 5. nov. For babyer op til ca.
10 måneder - og deres forældre.
Efter tre kvarter med sang, fagter,
sæbebobler og dans er der kaffe/te
og hygge. Det er gratis at være med.

Høstgudstjeneste 14. sept. 
i Ejlby Kirke
Søndag d. 14. sept. kl. 10.30 er der
fælles høstgudstjeneste for alle tre
sogne i Ejlby Kirke. Menighedsrådet
besluttede nemlig sidste år, at høst-
gudstjenesten skal være fælles for
hele pastoratet og gå på skift mellem
de tre sogne. Ejlby Kirke er flot pyn-
tet med blomster og korn. Vi skal
synge de dejlige høst- og efterårssal-
mer - og på den måde takke for årets
høst. Og koret synger - se nedenfor!
Efter gudstjenesten serverer menig-
hedsrådet lidt at spise som ”kirkefro-
kost”. 

Kom og vær korsanger d.
14. september i Ejlby Kirke!
I år bliver der oprettet et sangkor,
der skal gøre høstgudstjenesten rig-
tig festlig. Det er tanken, at koret skal
optræde med både kendte og min-

dre kendte sange. Der bliver tre øve-
gange:

Torsdag d. 4. sept. kl. 19-21 i præ -
stegårdens konfirmandstue. 
Tirsdag d. 9. sept. kl. 19-21 i præ -
stegårdens konfirmandstue.
Torsdag d. 11. sept. kl. 19-21 i Ejlby
kirke

Alle sangglade indbydes til at være
med – også selv om man ikke kan
komme alle øvegange. Nodekend-
skab er ingen betingelse.
Vel mødt – Georg Klinting, organist

Velkommen til de nye 
konfirmander
Igen i år kan vi glæde os over, at
unge har meldt sig til konfirmations-
forberedelse og vil konfirmeres til
foråret. I skrivende stund har 14
meldt sig til konfirmationsforbere-
delse. De nye konfirmander og deres
familier bliver budt særligt velkom-
men ved gudstjenesten søndag d.
21. sept. kl. 19.00  i Særslev Kirke.
Efterfølgende er der kaffe/te og ori-
entering i konfirmandstuen. - Hvis
der er nogle, som endnu ikke har til-
meldt sig undervisningen, men
gerne vil være med, bedes de hen-
vende sig snarest muligt til præsten.

Familiegudstjeneste 26. okt.
i Melby Kirke
Søndag d. 26. okt. kl. 16.00 er der
familiegudstjeneste i Melby. Store og
små fra alle tre sogne er velkomne til
en gudstjeneste, som er i børne-
højde. Med sange og fortælling, som
børn kan forstå. Efter gudstjenesten
er menighedsrådet vært for let
aftens mad i Melby Forsamlingshus
tæt ved kirken!

Alle helgens dag 2. nov.
Alle helgens dag mindes vi på en
særlig måde de mennesker, som vi
har mistet. De betød meget for os;
vi savner dem og sørger over tabet.
Der er fælles Alle helgens dags-guds-
tjeneste for hele pastoratet søndag
d. 2. nov. kl. 16.00 i Særslev Kirke.
Her vil navnene blive læst op på de,
som er døde i vore tre sogne siden
Alle Helgens dag i 2013 og/eller som
er blevet bisat eller begravet fra en
af vore tre kirker. Vi tænder levende
lys i kirken og mindes de døde. 



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 sam-
men 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 registre-
ringen. 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 øn-
sker fælles forældremyndig-
hed, skal de indsende en
”Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring” 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 kommu-
nen forud for vielsen. Er man
borgerligt gift, kan man få en
kirkelig velsignelse af sit æg-
teskab.

Dødsfald og begra-
velse/bisættelse
Dødsfald skal meddeles hur-
tigst muligt til præsten i bo-
pælssognet – direkte eller via
en bedemand. Begravelse
eller bisættelse fra kirken afta-
les med præsten. Gravsted af-
tales med graveren.

Navneændring og bestil-
ling af attester
Kan ansøges via Borger.dk
eller ved henvendelse til
præsten.

Kirkebilen
Kirkebilen kører til alle guds-
tjenester og arrangementer,
der tilrettelægges af menig-
hedsrådet. Bilen skal blot be-
stilles dagen før på:
Tlf. 64 84 14 85 eller 
Tlf. 64 85 12 12. 
Benyttelse af kirkebilen beta-
les af menighedsrådet.

Døbte:

Særslev: 
Peter Seremba Aagaard
Magezi
Theo Zebitz Vestergaard
William Mathias Nygaard
Hansen
Louie Bang Olsson
Felix Storm Eriksen

Siden sidst
Viede/kirkeligt
velsignede

Særslev:
Maibritt & Michael 
Linhart Jørgensen

Mette Koch Mørkenborg
& Lasse Lindhardt

Begravede/bisatte:

Særslev: 
Ole Jakob Andersen
Edith Ingeborg 
Rasmussen

Ejlby:
Henning Nørgaard 
Hansen Borvil

Melby: 
Gunnar Kjær Hansen

Kirkehøjskolen på Nordfyn

En ny sæson begynder med foredrag
mv. i Kirkehøjskolen på Nordfyn. Der
er gratis adgang og alle er velkomne. 

Efterårets foredrag: 

Tirsdag 16. september kl. 19.30 i
Hårslev Præstegård
Sognepræst Lisbeth Filtenborg: 7 bi-
belske kvindeskikkelser i lyst og nød.
De er syv som de syv skabelsesdage:
Eva, Sara og Hagar, Lea og Rakel,
Batseba og Maria, Jesu mor. Som
perler på en snor. Nogle hører sam-
men to og to, som i et had-kærlig-
hedsforhold. Andre står alene. Fælles
for dem alle er, at de blev mødre.
Nogle mistede deres børn, andre
døde fra dem. En gribende og intens
dramafortælling venter os. 

Onsdag den 29. oktober kl. 19 i
Grindløse Præstegård
Vi ser filmen ”Sorg og glæde” af Nils
Malmros.  

Tirsdag den 25. november kl.
19.30 i Særslev Kirke
Sognepræst Gunvor Sandvad: Hans
Adolf Brorson – salmedigter og bi-
skop, pietist og sønderjyde. 
Et portræt af salmedigteren Hans
Adolf Brorson (1694-1764), født i de
flade marskenge i Sønderjylland,
”dansk og tredje præst”, digtede
”Den yndigste rose er funden” og
mange andre salmer.  Vi skal synge
kendte og mindre kendte salmer af
Brorson – og ind imellem fortælles
om hans liv. - Efter foredraget er der
kaffe i Særslev Præstegård.

Tag også gerne en folder i kirkerne
med program for hele sæsonen. 
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Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad. Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

Adresser

Søndag 24. aug. 10. s. e. trinitatis 9.00 10.30 (K)

Søndag 31. aug. 11. s. e. trinitatis 10.30 (K)

Søndag 07. sept. 12. s. e. trinitatis 19.00 v. Bente Bisgaard Thomsen

Søndag 14. sept. 13. s. e. trinitatis 10.30 (K) Høstgudstjeneste. Se omtale

Søndag 21. sept. 14. s. e. trinitatis 19.00 De nye konfirmander bydes velkommen. 
Se omtale 

Søndag 28. sept. 15. s. e. trinitatis 9.00 10.30 (K)

Tirsdag 30. sept. 18.30 Open by night i Særslev Kirke. Se omtale

Søndag 05. okt. 16. s. e. trinitatis 10.30 (K)

Søndag 12. okt. 17. s. e. trinitatis 9.00 10.30 (K)

Søndag 19. okt. 18. s. e. trinitatis 19.00 v. Mette Lise Bjerregaard

Søndag 26. okt. 19. s. e. trinitatis 16.00 Familiegudstjeneste. Se omtale

Søndag 02. nov. Alle helgens dag 16.00 Se omtale

Søndag 09. nov. 21. s. e. trinitatis 19.00 (K) v. Gertrud Yde Iversen

Søndag 16. nov. 22. s. e. trinitatis 10.30 (K)

Søndag 23. nov. Sidste s. i kirkeåret 9.00 10.30 (K)

(K) = Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten 

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 10. sept. kl. 14.00

Onsdag 8. okt. kl. 14.00

Onsdag 12. nov. kl. 14.00


