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En modgift mod at dø
Nederst på altertavlen i Ejlby Kirke er
dette maleri. Det viser skærtorsdag
aften. Jesus giver disciplene brød og
vin, mens han siger: ”Dette er mit legeme. Dette er mit blod.” Lige siden
den første skærtorsdag er der blevet
holdt nadver i kristne kirker over hele
verden.
Omkring år 100 efter Kristi fødsel var
Ignatius kristen biskop i Syrien. Der
er intet nyt under solen: Også dengang blev kristne i Syrien forfulgt for
deres tros skyld. Ignatius blev arresteret og dømt til at kæmpe med
vilde dyr i arenaen i Rom. På vej til
Rom skrev Ignatius breve til andre
forfulgte kristne for at give dem
mod. Han skrev, at de skulle holde
fast i troen og holde nadver sammen. Ignatius skrev:
”Nadveren er udødelighedens lægemiddel. En modgift mod at dø og et
lægemiddel til at kunne leve i Jesus
Kristus altid.”
Det er stærke ord: Udødelighedens
lægemiddel – en modgift mod at dø.
Den medicin kan vi altså ikke købe

på apoteket i Søndersø! Men udødelighedens lægemiddel, modgiften
mod døden, får vi givet ved alterskranken, når Jesus Kristus indbyder
os til nadveren.
Ignatius var jo ikke naiv. Han vidste
udmærket godt, at døden ventede i
Rom. Men Ignatius satte alt sit håb
til Jesus og troede på, at nadveren er
et tegn og et løfte fra Gud om tilgivelse og opstandelse fra de døde.

Nadveren er en forsmag og et pant
på det evige liv.
Nadveren er for alle – små og store.
Om man kommer af og til - om det
er mange år siden – eller man aldrig
har været til nadver før. Alle uden
forskel er vi indbudte til at tage imod
nadverens velsignede brød og vin.
God sommer!
Gunvor Sandvad

Det gamle træ, o, lad det stå...
Det gamle træ, o, lad det stå,
indtil det dør af ælde.
Så mange ting det husker på,
hvad kan det ikke melde.
Vi det så fuldt med blomster så,
de friske grene hælde.
Det gamle træ, o, lad det stå,
det må I ikke fælde!
Nu vil jeg da på vandring gå,
men det kan jeg fornemme,
man rejser ud for hjem at nå,
thi bedst er det dog hjemme.
Når træet her har blomster på,
det vil min hjemkomst melde.
Det gamle træ, o, lad det stå,
det må I ikke fælde!
Denne tekst, skrevet af vores fynske
digter H. C. Andersen, understreger
vigtigheden i bevarelsen af vores
mange smukke træer rundt om i det
danske landskab.
På Særslev Kirkegårds NV-lige hjørne
ud mod Vestergade og Kirkevej, har
man i mange år kunne nyde synet af
et smukt kastanjetræ. Glæde sig over
de smukke blomster om foråret – de
smukke fingrede blade om sommeren og om efteråret det smukke
efterårsløv og ikke mindst de mange
kastanjer, som mange børn har
været forbi for at samle op.
Nu har det smukke gamle træ dog
de seneste år begyndt at vise træthedstegn – udgåede grene – sen
blomstring og mindre og mindre
blade. Tiden er kommet, hvor syg-

dom er ved at tage over og hvor
fældning ikke kan undgås. Dette
også for at en storm ikke skal lægge
træet ned og ødelægge uerstattelige
værdier på kirkegården.
Træskulptør Allan Bo Jensen i Vejrup
Huse har vurderet træet og ser fine
muligheder i at skære træet ned i en
højde på ca. 3 m og herefter omdanne stammen til en flot træskulptur. Med sin markante placering, vil
træskulpturen kunne opleves dagligt
af byens borgere og forbipasserende.

Menighedsrådet er positiv indstillet
over for projektet, men vil gerne hen
over sommeren medinddrage sognets og byens borgere samt foreninger i projektet. Der vil derfor
blive taget initiativ til, at alle får mulighed for at byde ind med gode forslag/skitser, inden den endelig beslutning bliver taget.
Finn Toftegaard

Til lykke til årets konfirmander

Vikarer for kirkesanger
Kirkesanger Marie Sass Rasmussen
har barselsorlov fra slutningen af maj
måned. Vi ønsker alt godt for Marie,
hendes mand og den lille! Vi byder
velkommen til Berith Jørgensen, Veflinge og Søren Bay Andersen, Jerstrup v. Tolsvad, som vil vikariere i
orlovsperioden. Begge er kendte
stemmer og ansigter, fordi Berith og
Søren af og til har vikarieret her. Vi
glæder os til jeres sang og samarbejdet ved gudstjenester og kirkelige
handlinger.

Til lykke til årets konfirmander, som blev konfirmeret d. 19. april i Særslev Kirke:
Emil Elnegård Bjørnskov, Kasper Rømer Bæk, Cinna Guld, Kamilla Stylsvig Hansen,
Victor Sejer Milland Hansen, Steffanie Dam Weber Henner, Helena Synne Jensen,
Jacob Haugsted Marnil, Thobias Frøstrup Mortensen, Marc Zebitz Nielsen, Nan
Zebitz Nielsen, Emil Reinberg Olesen, Rasmus Reinberg Olesen, Julie Uhre Pedersen
og Malthe Lindhardt Rasmussen.

Konfirmation i 2016
Konfirmationsundervisningen begynder med gudstjeneste i Særslev
kirke, søndag d. 6. sept. kl. 19.00.
Her bliver de nye konfirmander og
deres forældre budt velkommen.
Efter gudstjenesten er der kaffe/te i
konfirmandstuen og praktisk orientering. Undervisningen vil foregå
tirsdag eftermiddage, første gang d.
8. sept. Tidspunktet er endnu ikke
fastlagt.
Som det er tradition gennem flere år,
er der konfirmation 1. søndag efter

påske i Ejlby Kirke og Melby Kirke og
2. søndag efter påske i Særslev Kirke.
Dvs. at der bliver konfirmation: Søndag d. 3. april 2016 i Ejlby Kirke og
Melby kirke og søndag d. 10. april
2016 i Særslev kirke.
Der kommer brev til forældrene i 6.
klasse på Særslev Skole med nærmere information. Andre som ønsker
konfirmation her i pastoratet i foråret
2016 bedes henvende sig til mig –
helst før sommerferien.
Gunvor Sandvad

Menighedsmøde onsdag
den 27. maj
Menighedsrådet inviterer til menighedsmøde, onsdag d. 27. maj kl.
19.00 i præstegårdens konfirmandstue. Her vil menighedsrådet fortælle
om sit arbejde, økonomi, visioner og
planer for at give kirkelivet i vore tre
sogne de bedst mulige betingelser.
Alle er velkomne til at bidrage med
spørgsmål, idéer, ønsker, drømme,
ris og ros. Menighedsrådet giver
kaffe/te og kage. Vel mødt!

Familiegudstjenester
søndag 31. maj og
tirsdag 16. juni
Søndag d. 31. maj er der familiegudstjeneste i Særslev Kirke kl.
14.00. Årets børnekonfirmanderne
medvirker med sang og et drama-

stykke om en af Jesu lignelser. Der er
kirkekaffe og sodavand efter gudstjenesten.
Tirsdag d. 16. juni kl. 18.00 er der en
kort familiegudstjeneste i forbindelse
med afslutning af børnekonfirmandundervisningen.
Alle små og store – børn og voksne
er velkomne til begge gudstjenester.
På billedet ses nogle af børnekonfirmanderne, som har lavet døbefonte
i ler, der kan bruges som lysestager.

vi måske se hjem til Nordfyn! Undervejs på køreturen drikker vi formiddagskaffe med rundstykker til.
Ved middagstid er vi fremme ved
Det østjyske Landsbymuseum i Glud.
I museets café får vi serveret flæskesteg mv. og citronfromage.

Sommerudflugt
onsdag 24. juni
Særslev-Ejlby-Melby Pensionistforening arrangerer igen i år sommerudflugt i samarbejde med de tre
sognes menighedsråd. Udflugten er
onsdag d. 24. juni.
Vi kører fra Særslev Kirke kl. 8.30 og
sætter kursen mod Jylland – nemlig
til Juelsmindehalvøen. I Daugård stiger Børge Hede på bussen. Han er
en lokalkendt guide og vil tage os
med på en køretur rundt i meget det
bakkede landskab, hvor der også er
flotte udsigter. Hvis vi er heldige, kan

Glud Museum er et frilandsmuseum
med 14 historiske bygninger fra Østjylland. Efter middagen bliver vi vist
rundt i de gamle huse og får fortalt
om landsbyliv gennem 350 år. Der
er også en stor udstillingshal med
landbrugsredskaber, hestevogne og
landhåndværk. Så der bliver nok at
se på!

Vi slutter dagen med eftermiddagskaffe i museumscaféen, inden turen
går hjemad mod Særslev. Vi regner
med at være hjemme omkring kl.
18.
Praktiske oplysninger:
Afgang fra Særslev kirke kl. 8.30.
Pris: 200 kr. pr. person, som betales
i bussen.
Tilmelding senest tirsdag 16. juni til:
Else Andersen
64 84 13 60 – 41 63 59 83,
Hanne Hansen:
64 84 15 54 – 60 93 77 18 eller
Bodil Lind:
64 82 14 15 – 40 87 46 70

Babysalmesang
Særslev Kirke har i marts og april
igen været ramme om dejligt samvær med børnesange og -salmer,
fagter, dans og fornøjelige sæbebobler for babyer og deres (bedste-)
mødre. Et nyt hold med babysalmesang forventes at begynde til efteråret på onsdage kl. 11. Første gang
bliver onsdag d. 2. september kl.
11.00 i Særslev kirke.

Siden sidst
Døbte:
Ejlby:
Hjalmar Nettesheim
Iversen

Viede/kirkeligt
velsignede
Særslev:
Kristina & Søren Bendix
Nørregaard Høgstedt

Begravede/bisatte:
Særslev:
Anna Margrethe Madsen
Frede Johansen
Hans Egon Rasmussen
Poul Arne Jensen
Poul Christian Andersen
Ejlby:
Gerda Kirstine Nielsen

Praktiske oplysninger
På billedet ses Marie, Gunvor og ikke
mindst Strudsen, som babyerne synes
er meget spændende at få besøg af!

Menighedsrådsmøder:
Der afholdes menighedsrådsmøde:
Onsdag 27. maj (efter menighedsmødet) og torsdag 13. august. Møderne begynder kl. 19.00 og er
offentlige.

Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp
Indsamlingen i fastetiden indbragte
350 kr. Tak for gaven til Folkekirkens
Nødhjælp.

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

juni – september 2015

DATO

MELBY

Søndag 31. maj
Søndag 7. juni
Søndag 14. juni
Tirsdag 16. juni
Søndag 21. juni
Søndag 28. juni
Søndag 5. juli
Søndag 12. juli
Søndag 19. juli
Søndag 26. juli
Søndag 2. aug.
Søndag 9. aug.
Søndag 16. aug.
Søndag 23. aug.
Søndag 30. aug.
Søndag 6. sept.

SÆRSLEV EJLBY
Trinitatis søndag
1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis
13. s. e. trinitatis
14. s. e. trinitatis

Søndag 13. sept. 15. s. e. trinitatis

14.00 (K)
09.00 (K)
09.00
18.00
10.30
09.00
19.00 (K)
09.00
10.30
09.00
09.00

Familiegudstjeneste – se omtale
v. Ole Hansen
10.30 (K)
Familiegudstjeneste – se omtale
10.30 (K)
v. Ole Hansen
10.30 (K)
10.30 (K)
v. Ole Hansen
v. Karen Holm Agersnap

09.00 (K)
10.30 (K)
09.00
09.00
19.00

BEMÆRKNINGER

10.30 (K)
v. Ole Hansen
Særslev Kirke: Konfirmanderne
bydes velkommen – se omtale

10.30 (K)

10.30 (K)

Søndag 20. sept. 16. s.e. trinitatis
Søndag 27. sept. 17. s.e. trinitatis 10.30
(K) = Kirkekaffe/-te efter gudstjenesten

10.30 (K)

Høstgudstjeneste
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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. 64 82 10 10
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 17. juni kl. 14.00
Onsdag 12. august kl. 14.00
Onsdag 16. september kl. 14.00

