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Nu er det advent og julen nærmer
sig. Snart skal vi høre om englene,
der julenat fyldte den mørke natte-
himmel over Betlehem med him-
melsk lys og sang: 

Englen sagde til hyrderne: ”Frygt ikke!
Se, jeg forkynder jer en stor glæde,
som skal være for hele folket: I dag er
der født jer en frelser i Davids by; han
er Kristus, Herren. Og dette er tegnet I
får: I skal finde et barn, som er svøbt
og ligger i en krybbe.” Og med ét var
der sammen med englen en himmelsk
hærskare, som lovpriste Gud og sang:
”Ære være Gud i det højeste og på jor-
den! Fred til mennesker med Guds vel-
behag!”  
Lukasevangeliet kap. 2, vers 10-14 

Engle er Guds budbringere. De kom-
mer med Guds glædelige overras-
kelser: Julenat fortalte englene, at
frelseren er født. Påskemorgen var
englene der igen: De stod ved Jesu
tomme grav og fortalte de sørgende
kvinder, at Jesus var gået ud af gra-
ven – levende og opstanden fra de
døde. Derfor: Velkommen igen,
Guds engle små!

Her mod jul fortæller englene, at
Guds Søn ligger nyfødt i krybben.
Han er et sårbart menneske som vi.
Han er vores bror. Derfor må vi se på
os selv som Guds elskede børn. Uan-
set hvad vi tænker om os selv, er det
som sine elskede børn, at Gud ser på
os – og der kommer et smil på hans
læber. 

Velkommen igen, Guds engle små!
Så lad os gå med stille sind, som hyr-
derne til barnet ind. Lad os lytte til
englene og tage glæden med os: At
verden ikke er kold og gudsforladt.
Tværtimod: Gud er lige midt i ver-
den – født som Jesus i krybben.

Glædelig advent! - Gunvor Sandvad 

Billederne er fra familiegudstjenesten 26. okto-
ber i Melby Kirke. FDF-ere fra Særslev havde
lavet mange flotte engle og Jakobsstigen, som
englene går op og ned ad!



Hvad ringer klokkerne for?
Lige så længe, der har været kirker i
Danmark, har der også været kirke-
klokker i dem. Den ældst bevarede
kirkeklokke i Norden er fra ca. 900
og findes på vikingemuseet i Hedeby
ved Slesvig. Her blev en af Danmarks
første kirker bygget og arkæologer
fandt kirkeklokken i fjorden ud for
Hedeby. 

Fra ca. 1100 har man ringet med kir-
keklokkerne, ligesom vi stadig gør
det: Før hver gudstjeneste og om
morgenen og aftenen. Kirkeklokkens
opgave er at kalde os til gudstje-
neste – og til bøn. 

Sjællands første lutherske biskop

Peder Palladius skrev i 1543: ”Det er
jo Kristus selv, der lader sin klokke
lyde for dine ører og råber: Kom til
mig alle, som er besværede af synd
og sorg – og jeg vil vederkvæge jer!”
Kirkeklokken kalder på os og siger:
”Kom ind, kom ind, kom ind!”

Bedeslagene – dvs. de tre gange tre
slag til sidst – er en skik tilbage fra
1300-tallet. Meningen er, at man
kan lytte og bede imens. I Salmebo-
gen s. 944 står en lille bøn til at bede
under bedeslagene: ”Ære være Gud
Fader, som har skabt os. Ære være
Gud Søn, som har forløst os. Ære
være Gud Helligånd, som leder os til
salighed.”

Sommetider tænker jeg på, at hvis
nu vore forfædre på kirkegårdene
pludselig rejste sig fra gravene og
kiggede sig omkring, så ville de føle
sig som på en fremmed planet. De
vil undre sig over asfalt og biler på
vejene. De vil blive forskrækkede
over telefoner, der ringer. Men når
kirkeklokken ringer, vil de blive
glade. Det er nemlig en af de eneste
lyde, de kan genkende – og som har
været der i snart tusind år! Klokke-
ringningen er en gammel og smuk
tradition med en dyb mening.

Gunvor Sandvad

Når kirkeklokken er glad ☺
”Som kirkeklokke kan det være en
kold fornøjelse at hænge højt oppe i
tårnet og uden at møde ret mange.
Et par enkelte flagermus og den
sjældne lille kirkeugle lægger somme
tider vejen forbi – men ellers møder
man ikke mange.

Udsigten derimod – den fejler ikke
noget og som kirkeklokke i Ejlby er
man endda så privilegeret, at under
ringningen kan man lige nå at kigge
lidt ud af glamhullet.

I det daglige ringer jeg hver morgen
og aften for at opfordre til bøn og
andagt – faktisk noget jeg skal ved

lov.  Nogen ynder også at sige, at jeg
ringer solen op og ned. Det tror jeg
nu nok, at den ville kunne klare alli-

gevel uden min medvirken, men det
er jo også med til at holde mig i
gang. Så er der også ringningerne
som indledning til gudstjenester. Her
er formålet at kalde kirkegængerne
sammen.

365 dage om året holder jeg mig i
gang morgen og aften. Det kan lyde
lidt trivielt, men jeg glæder mig fak-
tisk hver dag til at lade min klang
lyde ud over Ejlby. 

Jeg bliver særligt glad i forbindelse
med højtiderne og bryllupper, hvor
jeg efter gammel skik skal kime. Kim-
ningen er et udtryk for glæde og jeg
nyder hver gang at sprede denne
glæde ud over sognet. Mine ”kolle-
gaer” i Melby og Særslev har hver
deres måde at kime på og vi nyder



faktisk denne forskellighed og er
glade for, at der ikke her – som så
mange andre steder - er sket en ens-
retning, men at man værner om den
stedlige tradition.

Nu glæder vi 3 kirkeklokker i pasto-
ratet os til juleperioden, hvor vi vil
dele vores glæde med alle 3 sognes
beboere”.

På vegne af kirkeklokken i Ejlby / Finn

Musikgudstjeneste 3. søn-
dag i advent i Særslev Kirke
Det er en dejlig adventstradition, at
elever fra Nordfyns Gymnasium
medvirker ved en vore adventsguds-
tjenester. I år bliver det 3. søndag i
advent, 14. dec. kl. 15.00 i Særslev
Kirke. Gymnasieeleverne synger ad-
vents- og julesalmer for os – og imel-
lem salmerne lytter vi til bibel -
læsninger, der peger frem på julens
glade budskab om Jesu fødsel. 

Børnehaven laver 
juledekorationer
Ligesom sidste år inviterer kirke-

gårds-teamet – Diana, Jan og Finn –
børn fra Særslev Børnehave til at
komme i Særslev Kirke og lave jule-
dekorationer. Det bliver tirsdag 9.
dec. kl. 9.30 og 11.00 for de to stuer
med de ældste børn. Torsdag 11.
dec. laver de juledekorationer med
de mindste børn i børnehaven.

Juleafslutninger
I den sidste uge før jul er der juleaf-
slutninger i Særslev Kirke. Søskende,
forældre, bedsteforældre og andre er
velkomne til at være med:
Onsdag 17. dec. kl. 10.00 for Sær-
slev Børnehave og Dagplejerne
Torsdag 18. dec. kl. 17.00 for Nord-
fyns Efterskole
Fredag 19. dec. kl. 8.05 for Særslev
Skole

Vintermøde 4. januar 
Efter gudstjenesten Helligtrekongers
søndag, 4. jan. kl. 14.00, er der vin-
termøde i præstegården. Vi skal
synge fra Højskolesangbogen med
temaet: ”Sang gør dig fri og glad”.
Gunvor Sandvad og Georg Klinting
sørger for munter fortælling og sang
– og menighedsrådet serverer kaffe
og lidt til den søde tand.

Kyndelmissegudstjeneste 
1. februar
Søndag 1. februar kl. 19.00 fejrer vi
kyndelsmisse i Særslev kirke. I ældre
tid var kyndelmisse en fast helligdag
og ordet ”kyndelmisse” betyder lys-
messe. Kyndelmisse er et tegn på
håb midt i vinterens mørke: Lyset
tager til og overvinder mørket. 

Ved kyndelmissegudstjenesten tæn-
der vi de syv lys i den store syvar-
mede lysestage. Vi lytter til
bibellæsninger og synger om lyset.
Gudstjenesten forestås af sogne-
præst Ole Hansen, Veflinge.

Kom med og syng i kor 
1. februar!
For at gøre kyndelmissegudstjenes-
ten ekstra festlig, opretter organist
Georg Klinting et sangkor, der med-
virker med nogle sange. Der bliver
tre øveaftener:

Torsdagene: 15., 22. og 29. januar –
alle tre aftener kl. 19.30 i præstegår-
dens konfirmandstue.  

Man behøver ikke at kunne noder –
bare man er glad for at synge! Ingen
tilmelding – mød bare op! 



Kirkehøjskolen på Nordfyn

Gratis adgang - alle er velkomne. 

Tirsdag den 25. november kl.
19.30 i Særslev Kirke
Sognepræst Gunvor Sandvad:
Hans Adolf Brorson – salmedigter
og biskop, pietist og sønderjyde. Vi
skal synge salmer af Brorson og høre
om hans liv. Bagefter er der kaffe i
Særslev Præstegård.

Tirsdag den 20. januar kl. 19.30 
i Veflinge Præstegård, Axel Bra-
hesvej 13:
Menneskesønnen

En aften med Peter Madsen, tegne-
ren og fortælleren bag den prisbe-
lønnede tegneserie ”Menneskesøn -
nen” fra 1995. Peter Madsen vil for-
tælle om mere end tre års arbejde
med at ”oversætte” Bibelens tekst til
tegneseriens sprog. Vi skal se billeder
fra processen og det færdige værk.

Fastelavnsgudstjeneste 
i Særslev Kirke
Søndag 15. februar kl. 14.00 er der
familie- og fastelavnsgudstjeneste i
Særslev Kirke. Store og små er vel-
komne. Mød gerne op i festlig ud-
klædning! Bagefter slår vi katten af
tønden på Asylet. Her er kattekon -
gerne og kattedronningerne fra fa -
stelavn i 2013. 

Babysalmesang
Igen i efteråret har babyer og deres
mødre sunget, leget med tørklæder,
snakket med en struds og meget
mere i Særslev Kirke. En glad fornø -
jelse for alle parter. Vi håber, at
kunne begynde et nyt hold med ba-
bysalmesang til marts. Første gang
bliver torsdag 5. marts kl. 13.00. For-
ældrene får en skriftlig invitation
med nærmere information.



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: 
Albert Kildegård Bjerre

Ejlby:
Alfred Peder Madsen

Siden sidst
Viede/kirkeligt
velsignede

Ingen

Begravede/bisatte:

Særslev: 
Erna Marie Rasmussen

Peter Madsen gennemgår forskellige
forsøg på at sætte ansigt på Jesus:
Virker billedet som tydeliggørelse
eller fastlåsning? Tegneserien er med
sine 136 billeder, malet i akvarel, ble-
vet en klassiker i konfirmandunder-
visningen og i skolens kristendoms -
undervisning. 

Tirsdag den 24. februar kl. 19.30
i Sognehuset ved Skovby Kirke,
Middelfartvej 28: 
Litteraturaften: No vellesamlingen
”Livet” af Alice
Munro. Vi mødes
og snakker om
bogen. 
Forfatteren modtog
Nobelprisen i litte-
ratur i 2013. Hun
omtales som en af
vor tids bedste hi -
storiefortællere. 
I novellerne er der ingen endegyldig
pointe, ingen markant morale. Mun -
ro skildrer svarene på spørgsmål,
som man end ikke anede eksistensen
af, og stiller uventede nye. Tilvæ-
relsen er i Munros optik en uigen-
nemsigtig blanding af skæbne og
tilfælde, vilje og drift – men en blan-
ding gennemtrukket og dirrende af
mening. 
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Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad. Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

Adresser

Søndag 23. nov.  Sidste s. i kirkeåret             9.00                          10.30 (K)
Søndag 30. nov.  1. s. i advent                    10.30
Søndag 7. dec.    2. s. i advent 10.30 (K)
Søndag 14. dec.  3. s. i advent                    15.00 10.30 (K)                                Musikgudstjeneste i Særslev Kirke 
                                                                                                                             v. Nordfyns Gymnasium – se omtale
Søndag 21. dec.  4. s. i advent                    19.00                                                   v. Ole Hansen
Onsdag 24. dec.  Juleaften                          16.30     15.00           13.30                 
Torsdag 25. dec. Juledag                             9.30                         11.00                 
Fredag 26. dec.   Anden Juledag                              10.30                                     
Søndag 28. dec. Julesøndag                       10.30                                  
Torsdag 1. jan.    Nytårsdag                        16.00                                  
Søndag 4. jan.     Helligtrekgr. søndag        14.00                                                   Vintermøde efter gudstj. – se omtale
Søndag 11. jan.   1.s.e. Helligtrekgr.              9.00     10.30 (K)                                
Søndag 18. jan.   2.s.e. Helligtrekgr.            10.30                                  
Søndag 25. jan.  Sidste s. e. Helligtrek.         9.00                    10.30 (K)           
Søndag 1. feb.     Septuagesima 19.00 (K)                                                 Kyndelsmissegudstj. v. Ole Hansen 
                                                                                                                             – se omtale
Søndag 8. feb.     Seksagesima                      9.00 10.30 (K)                                
Søndag 15. feb.   Fastelavn                         14.00                                                   Familiegudstjeneste – se omtale
Søndag 22. feb.   1. s. i fasten                       9.00                    10.30 (K)           
Søndag 1. mar.    2. s. i fasten 10.30 (K)                                                 

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. dec. kl. 14.00

Onsdag 24. dec. kl. 10.30

Onsdag 7. jan. kl. 14.00

Onsdag 11. feb. kl. 14.00


