Særslev, Ejlby og Melby Sogne
december 2015 - februar 2016 – 70. årgang nr. 1

Julens træ
For mange år siden hørte jeg denne
smukke legende. Hvor legenden
stammer fra og hvem, der har digtet
den, ved jeg ikke. Men den lyder
sådan her:
Da man for første gang skulle fejre
jul i Norden, sendte Gud fire engle
afsted for at forberede festen. Det
var troens, håbets, kærlighedens og
glædens engle. De fire engle skulle
finde et træ, der kunne være ligesom
et billede og et tegn på julens budskab.
Troens engel sagde: ”Når jeg skal
vælge et juletræ, skal det være et,
som bærer korsets hellige tegn på
sine grene”.
Håbets engel sagde: ”Det træ, jeg vil
vælge, må ikke kunne visne. Det skal
stå grønt og levende vinteren igennem som billede på det evige liv fra
Gud, som døden ikke kan overvinde”.
Kærlighedens engel sagde: ”Det træ,
jeg skal synes om, må være et træ,
som kærligt breder sine grene ud, så

alle skovens små fugle kan putte sig
under dem”.
Og glædens engel sagde til sidst:
”Det træ, som I vælger, vil jeg velsigne, så det bliver til glæde for store
og små, for gamle og unge, for rige
og fattige, for raske og syge”.

Hvilket træ fandt de fire engle? De
fandt grantræet!
Grantræet bærer korsets tegn på alle
sine grene. Det står grønt midt i vinterens sne og kulde. Under grantræets grene kan alle små fugle putte
sig. Og grantræet glæder os alle
sammen, når det tages ind i stuen
som juletræ.
Med denne legende vil jeg ønske
alle kirkebladets læsere: Glædelig advent og en velsignet jul.

Venlig hilsen
Gunvor Sandvad

Hvor går man hen...
Et besøg på en større dansk bykirkegård for at ”besøge” en afdød bekendt, gav mig anledning til at
reflektere over vores kirkegårdskultur
og hvor vi bevæger os henad.
Flere og flere danskere vælger, at de
skal brændes og deres jordiske rester
skal forsvinde sporløst under en grøn
græsplæne, når døden har gjort en
ende på livet. En plads på ”Den anonyme fælles urnegrav” – tidligere
kaldet ”De ukendtes”.
Nu stod jeg der - foran den meget
store og velplejede anonyme fælles
urnegrav på omkring 500 m2 og
tænkte: ”Hvor præcist finder jeg lige
de 20 x 20 cm, hvor urnen er nedsat,
så jeg kan få hvisket de ord, som jeg
desværre ikke nåede, inden det var for
sent?” …

Vil fremtidens kirkegårde glemme
fortidens historie og blive til store
parkanlæg med masser af græs og
brede stier…?
Den anonyme begravelse hænger
ofte sammen med, at de ældre ikke
ønsker at ligge familien til byrde. Ud-

viklingen kan synes uheldig, fordi de
efterladte kan føle, at der bliver taget
noget fra dem. De mister samklangen med slægten. Der er ikke noget
gravsted at passe og ikke noget sted
at gå hen, som er den afdødes sted
på jorden.
Mange kan have svært ved at sætte
døden på dagsordenen. Emnet er
ømfindtligt – det kræver fortrolighed
at sætte ord og meninger på livets
afslutning. Mange faktorer kan være
medvirkende til beslutningen i en
tid, hvor familier ofte er bosat rundt
om i det danske land – økonomi spiller også en afgørende rolle.
Hvor gode er vi – bedemænd og kirkegårde – til at fortælle om de forskellige begravelsesmuligheder? Personligt havde jeg sidste år muligheden
for at fortælle/drøfte de forskellige
muligheder med de unge mennesker,
der gik til konfirmandforberedelse. De
var meget engagerede omkring emnet og for manges vedkommende
også rimeligt afklarede.

På vej tilbage mod den nordfynske
slette og vore 3 landsbykirkegårde,
blev jeg mere og mere glad for alle
de gravsteder – urnegravsteder og
plænegravsteder som stadig er fremherskende, men hvor der også er
behov for den anonyme fællesgrav.
Oplevelsen på den store bykirkegård
gav stof til eftertanke om en tendens, hvor en del af den århundrede
gamle danske kirkegårdskultur kan
være på vej væk – generationerne forsvinder sporløst…
Finn Toftegaard

Børnehuset Særslev
laver juledekorationer
i kirken

Onsdag d. 16. dec. kl. 10.00 for
Børnehuset Særslev og Dagplejerne
Torsdag d. 17. dec. kl. 17.00
for Nordfyns Efterskole

December er traditionernes måned.
For tredje år i træk fortsættes traditionen med, at børn fra Børnehuset
Særslev kommer til Særslev Kirke og
laver juledekorationer sammen med
Diana og Finn. Det bliver onsdag d.
9. dec. kl. 9.30 og 11.00 for de to
stuer med de ældste børn. Torsdag
d. 10. dec. laver Diana og Finn juledekorationer med de mindste børn i
børnehuset. Som man kan se, arbejdes der koncentreret!

Fredag d. 18. dec. kl. 8.05
for Særslev Skole

Musikgudstjeneste
3. søndag i advent
i Særslev Kirke
Tredje søndag i advent, d. 13. december, er det tid for en anden adventstradition: Elever fra Nordfyns
Gymnasium medvirker ved en musikgudstjeneste i Særslev kirke kl.
15.00. Gymnasieeleverne synger advents- og julesalmer for os. Mellem
salmerne lytter vi til bibellæsninger
om julens glade budskab om Jesu
fødsel.

Juleafslutninger
I den sidste uge før jul er der juleafslutninger i Særslev Kirke. Alle og enhver, der har lyst, er velkomne til at
være med.
Der er julesalmer og bibelfortællinger, som er særligt tilrettelagt for
børn og unge.

Børn fra Børnehuset Særslev går i luciaoptog ved onsdagens juleafslutning.

Vintermøde d. 10.
januar
Søndag d. 10. januar er der gudstjeneste i Særslev Kirke kl. 14.00. Bagefter er der vintermøde i præstegården. Edith Andersen, Kaj Kunstmann
og Mette Blichfeldt fra Bogense vil
fortælle om en rejse til Afrika. Og så
er der også kaffebord!

Fredag d. 15. januar kl. 19.30:

Charlotte Rørth: ”Hvad
stiller man op, når man
møder Jesus?”
Journalisten Charlotte Rørth var
hverken et religiøst eller spirituelt søgende menneske, da Guds søn bogstaveligt talt viste sig for hende og
talte til hende i en kirke i Spanien.
Oplevelsen kom som et lynnedslag,
der blev begyndelsen på en lang
personlig kamp. Bogen ’Jeg mødte
Jesus’ er hendes debut som forfatter.
Foredraget er arrangeret af Kirkehøjskolen på Nordfyn og foregår i Teglgården, Teglgårdsvej 1, Bogense.
Gratis adgang.

Kyndelmissegudstjeneste d. 31. januar i
Særslev Kirke
Fra gammel tid har man holdt lysgudstjeneste, når halvdelen af vinteren var gået. ”Kyndelmisse” betyder
”lysmesse” og var indtil 1770 en helligdag, som blev fejret den anden februar.

Vi holder kyndelmissegudstjeneste
søndag d. 31. januar kl. 19.00 i Særslev Kirke. Det er en stemningsfuld
gudstjeneste med tændte stearinlys,
bibellæsninger og salmer. De syv lys
i den store syvarmede lysestager bliver tændt ét for ét. Gudstjenesten
forestås af sognepræst Ole Hansen,
Veflinge.

Fastelavnsgudstjeneste
d. 7. februar i Særslev
Kirke
Søndag d. 7. februar kl. 14.00 er der
fastelavnsgudstjeneste i Særslev Kirke. Det er en eftermiddagsgudstjeneste med bibelfortælling og sange
tilrettelagt for børn, så selv de mindste kan være med. Små og også de
store må meget gerne møde op i
festlig udklædning! Efter gudstjenesten arrangerer Borgerforeningen, at
der bliver slået katten af tønden på
Asylet. Her ses kattekongen og kattedronningen blandt de yngste fra
sidste fastelavn:

Tirsdag d. 9. februar kl. 19.30

Lone Vesterdal: ”Nedenom og hjem – perspektiver på tab og tro”
Gennem århundreder har den kristne tradition gennem fortællinger,
salmedigtning og billeder formidlet
følgeskab og opmuntring til enhver,
der har længtes efter håb og nyt
mod. Kristendommens billedtradition er én kæmpe opmuntring til os:
Der er hele tiden mere at se, end vi
lige ser nu og her. Lone Vesterdal er
sognepræst i Bramdrup sogn.
Foredraget er arrangeret af Kirkehøjskolen på Nordfyn og foregår i Hårslev Præstegård, Præstegårdsvænget
4, Hårslev. Gratis adgang.

Børnekirke d. 28.
februar i Særslev Kirke
På opfordring fra deltagere i babysalmesang inviteres der til en halv
times tid med børnesalmer og sange
med fagter til for små og større børn,
søndag d. 28. februar kl. 9.30 i Særslev Kirke. Alle er velkomne – der er
ingen aldersbegrænsning. Man behøver heller ikke tidligere have været
med til babysalmesang. Sangene er
så enkle, at alle kan være med. Vi kalder det ”børnekirke” søndag formiddag – Velkommen!

Babysalmesang
I september og oktober har der igen
været en gruppe mødre og babyer
til babysalmesang. På billedet ses
nogle af deltagerne. Vi håber at kunne begynde et nyt hold til foråret.

Forældrene vil få et brev med invitation og nærmere information.

Siden sidst – Praktiske oplysninger
Døbte:
Særslev:
Willum Lindebo Brøgger
Aske Ellegaard Hansen

Tirsdag d. 1. marts
kl. 19.30
Litteraturaften i Kirkehøjskolen på
Nordfyn. Vi læser og taler om ”Hytten” af William Paul Young. Romanen
er udgivet på forlaget Boedal i 2009.
Litteraturaftenen er i Grindløse Præstegård, Bladstrupvej 49, Grindløse.

Menighedsrådsmøder
Der afholdes menighedsrådsmøde:
Tirsdag d. 1. december. Dato for
møder i januar og februar var ikke
fastsat, da kirkebladet skulle trykkes.
Møderne begynder kl. 19.00 og er
offentlige. Der henvises til hjemmesiden.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Ved høstgudstjenesten d. 20. september blev der indsamlet 510 kr. til
Folkekirkens Nødhjælp. Tak for gaven. Gaver i kirkebøsserne indgår i
de næste indsamlinger til Folkekirkens Nødhjælp ved julens gudstjenester.

Viede/kirkeligt
velsignede
Ingen

Begravede/bisatte:
Særslev:
Inge Lis Nielsen

Melby:
Emma Juhl Larsen
Alfred Sass Rasmussen

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
inden 14 dage 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.
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 kommunen
forud for vielsen. Er man borgerligt gift, kan man få en kir-

kelig 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

december 2015 – februar 2016

DATO

SÆRSLEV EJLBY

MELBY

Søndag 29. nov. 1. s. i advent

10.30

Søndag 6. dec.

BEMÆRKNINGER

09.00

2. s. i advent

09.00

Søndag 13. dec. 3. s. i advent

15.00

10.30 (K)

Søndag 20. dec. 4. s. i advent

10.30 (K)

Torsdag 24. dec. Juleaften

13.00

16.00

Fredag 25. dec. Juledag

11.00

09.30

10.30 (K)

Musikgudstjeneste i Særslev Kirke v.
Nordfyns Gymnasium – se omtale

Lørdag 26. dec. 2. juledag

14.30
10.30

Søndag 27. dec. Julesøndag

10.30

Fredag 1. jan.

Nytårsdag

16.00

Søndag 3. jan.

Helligtrekonger

09.00

Søndag 10. jan

1. s.e. Helligtrek.

14.00

10.30 (K)
Vintermøde – se omtale

Søndag 17. jan. Sidste s.e. Helligtrek. 10.30 (K)
Søndag 24. jan. Septuagesima

09.00

Søndag 31. jan. Seksagesima

19.00

Søndag 7. feb.

14.00

Fastelavn

Søndag 14. feb. 1. s. i fasten

10.30 (K)

Søndag 21. feb. 2. s. i fasten

09.00

Søndag 28. feb. 3. s. i fasten

10.30

Søndag 6. marts Midfaste

09.00

10.30 (K)
Kyndelsmissegudstjeneste v. Ole Hansen – se omtale
10.30 (K)

Familiegudstjeneste i Særslev Kirke – se omtale
10.30 (K)
Børnekirke kl. 9.30 – se omtale

10.30 (K)

(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. 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 2. december kl. 14.00
Torsdag 24. december. kl. 10.30
Onsdag 13. januar kl. 14.00
Onsdag 10. februar kl. 14.00

