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Sådan begynder en festlig høstsang
i Højskolesangbogen. Jeg lærte den
som barn i skolen. Men dengang
overså jeg bogstavet ”J” og mente,
at vi sang: ”Marken er MEGET”.

Faktisk giver det god mening at
synge: ”Marken er meget”. Høstens
under er netop, at vi høster meget
og mere, end vi i foråret puttede i
jorden. Snart er høsten i hus og lig-
ger på kornlager, i fryseboks og syl-
tetøjsglas, og hvor vi ellers opbevarer
alt det meget, vi igen i år har fået
givet at høste fra marker, drivhuse
og haver.

Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud,
ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!

Det er omkvædet i salmen ”Vi plø -
jed’ og vi så’de”, som vi skal synge
igen i år ved høstgudstjenesten. Om-
kvædet bliver også i flere sammen-
hænge sunget som bordvers, før
man spiser et måltid sammen. 

Det er gode traditioner, som husker
os på, at høsten og maden er Guds
gode gaver. Selvfølgelig ligger der
mange timers arbejde på vejen fra
jord til bord. Men det ændrer ikke
ved, at høsten er en gave. At vi må
takke Gud for at have velsignet jor-
den og menneskers arbejde med
vækst og frugt, så marken blev til
meget. 

At synge ”Alle gode gaver, de kom-
mer ovenned” lukker øjnene op for

Marken er mejet

taknemlighed. Taknemlighed er
gode øjendråber. Taknemlighed gør
det lettere at se på det, man får og
har som Guds gode gaver: Mad, et
hjem, venner, andres omsorg osv.
Det er Guds svar på bønnen: ”Giv os
i dag vort daglige brød.” 

Samtidig skærper taknemligheden
blikket for alle de mennesker, som
savner selv det mest livsnødvendige.
De har brug for, at vi deler af det
meget, vi selv får givet.

God høst og efterår!
Venlig hilsen

Gunvor Sandvad



Open by night i Særslev Kirke
Mandag d. 7. september

Kl. 18.30: Sensommer-
sang i Særslev Kirke
Vi synger sensommerens skønne
sange om de gyldne farve, den
lune sensommerbrise, trækfuglenes
himmelballet og septembers blå
himmel. Fællessang fra Højskole-
sangbogen v. sognepræst Gunvor
Sandvad og organist Georg Klin-
ting.

Forfriskning i Præstegårdens rum og
stuer

Kl. 20.00:  ROCK, HÅB
& KÆRLIGHED 
- en collage bestående af sang og
oplæsning med musik af bl.a. Jimi
Hendrix, Elvis Presley, The Beatles
og Rolling Stones.

Kirkeorgel og flygel spiller rock-
musik. Samtidig bliver der sunget
og læst op fra Bibelen og salmebo-
gen på en ny måde. 

Vi slutter med en aftensalme.

Gratis adgang - Velkommen



Babysalmesang
Onsdag d. 2. september begynder
en ny sæson med babysalmesang for
babyer og deres (bedste)forældre. Vi
synger hver onsdag kl. 11.00 – ca.
12.00 fra 2. september – 28. oktober
i Særslev Kirke. Efter en god halv
time med sang, fagter m.v. er der
kaffe/te og hygge. Det er gratis at
være med.

Velkommen til de nye
konfirmander
De nye konfirmander og deres fami-
lier bliver budt særligt velkommen
ved gudstjenesten søndag d. 6. sept.
kl. 19.00 i Særslev Kirke. Efterføl-
gende er der kaffe/te og orientering
i konfirmandstuen. – Hvis der er
nogle, som endnu ikke har tilmeldt
sig undervisningen, men gerne vil
være med, bedes de henvende sig
snarest muligt til præsten. 

Høstgudstjeneste 
20. september i 
Melby Kirke
Søndag d. 20. sept. kl. 10.30 er der
fælles høstgudstjeneste for alle tre
sogne i Melby Kirke. Melby Kirke er
flot pyntet med blomster og korn. Vi
skal synge de dejlige høst- og efter-

årssalmer – og på den måde takke
for årets høst. Der er kirkekaffe efter
gudstjenesten – og så kan man også
følge med på høstvandring. Se
nedenfor.

Søndag 20. september
Høstvandring fra Melby Kir -
ke via Nr. Sandager Kirke
til Bogense Kirke

Siden 2002 har der været arrangeret
pilgrimsvandringer hver pinse fra
fynske kystbyer til Odense Domkirke,
hvor der 2.pinsedag afsluttes med en
fælles pilgrimsgudstjeneste. I pinsen
2004 var det første gang, der blev
vandret fra Bogense. 

Søndag d. 20. september arrangerer
Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring
en 1-dags-vandring på noget af
denne rute, bare i modsat retning
som pinsevandrerne går.

Først deltager vi i høstgudstjenesten
i Melby Kirke kl.10.30. Efter en kop
kirkekaffe vandrer vi via Nr. Esterbølle
og derfra med den gamle kirkesti til
Nr. Sandager Kirke, hvor der holdes
andagt og frokostpause. Derefter
vandrer vi den sidste del af turen til
Bogense Kirke, hvor der afsluttes

med en kort andagt og kaffe/kage i
Teglgården. Alle er velkomne.

Pris 30 kr. Husk madpakke og drikke.
Der arrangeres returkørsel efter bi-
lerne ved Melby Kirke.  Derfor vil vi
meget gerne have tilmelding til Dora
Nielsen, Odense: tlf. 60 69 13 84,
dora-nielsen@live.dk 

Med venlig hilsen Dora Nielsen, 
Foreningen Fynsk Pilgrimsvandring 

Syng sammen før søn-
dagsgudstjenesten
Alle, der kan lide at synge, inviteres
til at synge sammen før gudstjenes-
terne: Søndag d. 4. oktober og 15.
november. Vi mødes kl. 9.45 i Sær-
slev Kirke og synger de gamle og nye
salmer, som skal synges ved gudstje-
nesten bagefter – og måske også
andre, hvis vi kan nå det. Begge søn-
dage er der kirkekaffe/-te efter guds-
tjenesten. Det kan man jo nok
trænge til efter at have sunget dejligt
meget!

Familiegudstjeneste 25.
oktober i Melby Kirke
Ligesom sidste år er der familieguds -
tjeneste i Melby Kirke den sidste søn-
dag i oktober – 25. oktober kl.
16.00. FDF i Særslev medvirker ved
gudst jenes ten ,
hvor der er sange,
nadver og bibel-
fortælling, som
også de mindste
kan forstå. Efter
gudstjenesten er
menighedsrådet



vært for let aftensmad i Melby For-
samlingshus tæt ved kirken! Billedet
er fra familiegudstjenesten i oktober
2014, hvor FDF’erne havde fyldt
Melby Kirke med farvestrålende
engle.

Alle helgens dag 1. nov.
Det er en gammel tradition, at vi Alle
Helgens dag, den første søndag i no-
vember, på en særlig måde de men-
nesker, som vi har mistet. Der er
fælles Alle helgens dags-gudstjeneste
for hele pastoratet søndag d. 1. nov.
kl. 16.00 i Særslev Kirke. Her vil nav-
nene blive læst op på de, som er
døde i vore tre sogne siden Alle Hel-
gens dag i 2014 og/ eller som er ble-
vet bisat eller begravet på vores tre
kirkegårde. Vi tænder
levende lys i kirken og
mindes de døde. På
billedet ses skæret af
de mange lys, som
blev sat i døbefonten i
Særslev kirke ved sid-
ste års Alle helgens
dags-gudstjeneste. 

Menighedsrådsmøder:
Der afholdes menighedsrådsmøde:
Tirsdag 1. september, onsdag 7. ok-
tober, torsdag 12. november. Mø-
derne begynder kl. 19.00 og er
offentlige.

Indsamling til Folkekir-
kens Nødhjælp
Den ekstraordinære indsamling til
jordskælvsofrene i Nepal indbragte
192 kr. Tak for gaven til Folkekirkens
Nødhjælp. Gaver i kirkebøsserne ind-

går i de næste indsamlinger til Fol-
kekirkens Nødhjælp ved høstguds -
tjenesten og til jul. 

Sensommeren venter
lige om hjørnet…
August måned viste sig fra sin bedste
side og fik rådet lidt bod på det, som
nogle vil kalde et typisk kedeligt
dansk sommervejr. Vækstmæssigt
har vi været godt tilfredse på kirke-
gårdene. En god blanding af fugtig-
hed og varme giver optimale
vækstbetingelser for planter og ikke
mindst de mange isbegonia, som nu
er godt rustet til den kommende
sensommer.

I forbindelse med den omfangsrige
beskæring på Særslev Kirkegård, på-
begyndte vi også tilplantning af en
del af de tomme gravsteder. Vi efter-
lyste på et tidspunkt stauder – blom-
sterfrø – georginer m.m. Vi har fået
rigtig mange henvendelser og kan
nu begynde at se effekten rundt om
på kirkegården. Skulle der fortsat
være nogen, der har stauder i over-
skud, kan henvendelse ske på tlf.
64841675.

Specielt georginerne lyser op rundt
omkring. Der blev sidste år sået en
del studenternelliker, som vi næste
år håber at kunne begynde at klippe
af. Hortensia – margueritter og høst-
anemoner vil også fremover kunne
nydes på kirkegårdene. 

Præstegårdshaven i Særslev har gen-
nem en del år trængt til en kraftig re-
novering. Forvoksede frugttræer,
manglende opstamning af lind, bøg
og ahorn, samt en del tilgroede
bede har givet haven et lidt kedeligt
udtryk. Der er nu iværksat en 3-års
plan for renoveringen – startende
med udtynding og beskæring af
frugttræerne samt opstamning af
lind og ahorn. Det har allerede nu
givet haven et helt anderledes ud-
tryk.

Finn Toftegaard

Kirkehøjskolen på
Nordfyn

En ny sæson begynder med foredrag
mv. i Kirkehøjskolen på Nordfyn. Der
er gratis adgang og alle er velkomne.
Tag gerne en folder i kirkerne med
program for hele sæsonen. 



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
auto matisk 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.

Konfirmation
Konfirmationsforberedelse er
sædvanligvis på 7. klassetrin.
Konfirmation i Ejlby Kirke og
Melby Kirke er 1. søndag efter
påske. Konfirmation i Særslev
Kirke er 2. søndag efter påske. 

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:

Døbte:

Særslev: 
Bertram Zakarias Bruus
Ella Sofie Lundgaard
Brockstedt
Lukas Damsgaard Larsen

Melby: 
Jonathan Rughave-
Simonsen
Felix Johannes Hermansen

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Viede/kirkeligt
velsignede

Ejlby:
Maria Degn Jensen 
& Kasper Kjær Jensen

Begravede/bisatte:

Særslev: 
Tonny Johannes Nielsen

Ejlby: 
Inge Marie Jørgensen

Her følger en omtale af efterårets
program:

Tirsdag d. 29. september kl. 19.00
i Veflinge Præstegård (Axel Brahes-
vej 13).
Vi ser filmen ”Mennesker bliver
spist”. Erik Clausen fik Gabrielprisen
2015 for dette smukke, humoristiske
og nuancerede familiedrama. Vi drik-
ker kaffe bagefter og snakker om fil-
men.

Torsdag d. 29. oktober kl. 19.30 i
Særslev Kirke
Sognepræst Gunvor Sandvad og or-
ganist Georg Klinting: ”Træk af
dansk salmesangs historie.” 
Vi skal på strejftog gennem den dan-
ske salmesangs historie. Fortælling
om danske salmer og salmedigtere
fra 1500-tallet til i dag. Vi skal selv-
følgelig også synge både gamle og
nyere salmer. Efter foredraget er der
kaffe i Særslev Præstegård.

Torsdag d. 26. november kl. 19.30
i Skovby Kirke
Salmedigter Iben Krogsdal: ”Vi som
er søgende”. 
Iben Krogsdal vil fortælle om det
moderne menneskeliv ud fra sin
egen salmedigtning. Hun tager ud-
gangspunkt i salmesamlingen ”Vi
som er søgende”. Undervejs vil hun
fortælle om salmernes tilblivelse og
baggrund, og hun vil desuden som
tidligere religionsforsker komme
med betragtninger om samtiden:
Hvad er det for en tid, vi lever i? Og
hvordan opfatter moderne danskere
kristendommen? Efter foredraget er
der kaffe i Skovby Sognehus ved
siden af kirken.



KIRKEKALENDER september – november 2015

DATO                             SÆRSLEV  EJLBY    MELBY     BEMÆRKNINGER

Ansvarshavende redaktør: Sognepræst Gunvor Sandvad. Tryk: Bogense Bogtrykkeri, tlf. 64 81 10 29

Adresser

Søndag 6. sept.    14. s. e. trinitatis      19.00             10.30 (K)                        Særslev Kirke: Konfirmanderne bydes 

                                                                                                                       velkommen - se omtale

Søndag 13. sept.  15. s. e. trinitatis      10.30 (K)                                              

Søndag 20. sept.  16. s. e. trinitatis                                               10.30 (K)    Høstgudstjeneste – se omtale

Søndag 27. sept.  17. s. e. trinitatis      10.30                                                   

Søndag 4. okt.      18. s. e. trinitatis      10.30 (K)                                              Syng sammen kl. 9.45 – se omtale

Søndag 11. okt.    19. s. e. trinitatis                            19.00 (K)                        v. Ole Hansen

Søndag 18. okt.    20. s. e. trinitatis      09.00                                                   v. Ole Hansen

Søndag 25. okt.    21. s. e. trinitatis                                               16.00          Familiegudstjeneste – se omtale

Søndag 1. nov.     Alle helgens dag      16.00                                                   Se omtale

Søndag 8. nov.     23. s. e. trinitatis      09.00             10.30 (K)                        

Søndag 15. nov.   24. s. e. trinitatis      10.30 (K)                                              Syng sammen kl. 9.45 – se omtale

Søndag 22. nov.   Sidste s. i kirkeåret   09.00                                 10.30 (K)    

Søndag 29. nov.   1. s. i advent           10.30             09.00                             

(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. 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 16. september kl. 14.00

Onsdag 21. oktober kl. 14.00

Onsdag 11. november kl. 14.00


