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Hvor dog Gud er god og viis!
Hvor er verden fager!
Hvor dog alt til Herrens pris
ånd og tanke drager!
Han har stort og småt på jord,

MARTS/APRIL/MAJ

urten, som på marken gror,
form og farve givet.
Efter nat vi dagen nu
hilse vil med frejdig hu,
takke Gud for livet.
Salmebogen 721,3

Ud af huset – med konfirmanderne
Der er sket meget nyt inden for konfirmandundervisning de senere år,
ligeså vel som med undervisning i
det hele taget. Der skal fyldes noget viden på, præsten skal tale med
de unge om deres og egen tro, men
det går ikke bare at sidde ned hele
tiden. Der skal også bevægelse til,
aktiviteter, og vi skal ud af huset for
at møde kirken andre steder.
  Og så er det dog ikke mere nyt,
end at noget af det har jeg gjort i
alle årene.
   I mange år har præsterne i Årslev
og Sdr. Nærå været på fælles udflugt
med konfirmanderne. Efter at Jens
er kommet til, har vi haft hver sit
hold konfirmander. Jens har haft
konfirmander fra Broskolen, jeg har
haft konfirmander fra Ibjergskolen
og Tingagerskolen i Ringe, et lille
ud
søgt hold på 9. Skolereformen
har medført ændring i placeringen
af konfirmandundervisningen. Det
gælder ikke for Ibjergskolen, så de
to hold har ikke helt fulgt hinanden,
hvorfor jeg også har været alene af
sted med konfirmanderne i år.
Nu vi ikke er så mange, har det givet
lidt andre muligheder. Vi begyndte
som vanligt med en mini-pilgrimstur gennem Hestehaveskoven ud
til Spejderhytten. Undervejs sang
vi morgensang, lyttede til en bibeltekst og mens vi tænkte over den,
gik vi i tavshed. Efter fælles drøftelse
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af teksten, gik vi ind i skoven, hvor
vi undervejs lavede nogle tillidsøvelser. Fremme ved spejderhytten ventede Karen med hjemmebagte boller og saftevand. Efter et Fadervor
og endnu en salme var vi styrket til
at gå turen hjem.
I efteråret var vi sammen med fæng
selspræst Kamille Nygård og hendes
konfirmander på besøg i Kjellerupkirken, som kirken i Ringe Statsfængsel hedder.
To af menighedsrådets medlemmer
tilbød venligt at køre for os. Efter at
have afleveret tasker og mobiltelefoner blev vi ført op til kirken og hørte
om, hvorfor der er kirke i et fængsel. Ringe Statsfængsel er det eneste
luk
kede ungdomsfængsel for unge
mænd, og de indsatte kan sidde til
de er 26, højst 28 år. Vi talte med
to indsatte, som fortalte åbent om
deres baggrund og hvorfor de var
havnet der. Den ene, en ung mand

Kjellerupkirken fra 1976.

på 22, havde en dom på 12 år og
havde siddet i 3 år, han var altså kun
5 år ældre end konfirmanderne, da
han fik så lang en fængselsdom. Den
anden var 25 og havde siddet i 6 år
ud af en dom på 9 år og skulle snart
begynde et udslusningsforløb til prøveløsladelse.
  Man kan få prøveløsladelse for
ca en trediedel af tiden. Men det
oplevede han også som lidt skræmmende. For at kunne blive løsladt er
der forskellige forhold, der skal opfyldes, bl.a. nævnte han, at man ikke
måtte komme i slagsmål. Han ville
komme til at sidde sammen med
nogle, der kun havde en kort dom.
Sidder man inde med en dom på 3
måneder og forventet prøveløslades efter 2 måneder, er udsigten til
fuld dom ikke så skræmmende, som
hvis der er tale om 2-3 år. Derfor
var de med kort dom heller ikke så
påpasselige med at undgå slagsmål
som dem med en lang dom, men
alle kunne let blive involveret og så
røg prøveløsladelsen. Endvidere har
de, når de kommer ud efter mange år, oparbejdet en gæld på flere
hundredtusind kroner, en gæld det
bliver svært at få afviklet, for ikke at
sige næsten umuligt. Og så er vejen
måske ikke så lang til at begå kriminalitet for at skaffe sig lidt hurtige
penge. Det var hans frygt.
  Det var tankevækkende og også
lidt skræmmende at høre, hvor let
man kan komme ud i noget skidt og
få ødelagt sit ungdomsliv.

Vi fik også muligheden for at se politigården i Odense.
En af mine tidligere
konfirmander, Kasper Lorentsen, tilbød at vise os rundt
på sin arbejdsplads, Kasper Lorentsen.
så vi kunne se, hvad der sker, inden
turen måske går til fængslet. Vi tog
toget en eftermiddag kl. 16.00, gik til
politigården, og Kasper tog imod os
i sin uniform, han var jo på arbejde.
På bedste vis havde han arrangeret,
at vi kunne høre om hundepatruljen
og se den i aktion. Vi så forskellige
politibiler indvendig, vi så skyderummet, detentionen, som er små nøgne rum, bare med en madras og intet håndtag på indersiden af døren.
Som i fængslet er det også her ude
af egne hænder, hvornår man kommer ud, det afhænger af andre. Til
sidst så vi servicecentralen og vagtcentralen. Undervejs fortalte Kasper
eller nogle af hans kolleger. Kasper
fortalte også om sin vej til politiet,
og at hans arbejde den dag bestod i
at sidde vagt hos en indsat, der var
indlagt på hospitalet.
  Konfirmanderne synes, det var
spændende at se og høre, og at Kasper fortalte på en måde, så de kunne
forstå det. Og så gik turen til McDonalds til lidt tiltrængt aftensmad.
   Men hvad har rundvisning på politigården med konfirmandundervis
ning at gøre? Set i det lys kan vi sige,
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konfirmander fra hele Fyn deltog i løbet af tre events. Arrangement blev
dog mærket af den uophørligt silende
regn, vi blev alle våde til skindet.

Tro, håb og kærlighed i Domkirken.

at politiets arbejde ligger i forlængelse
af evangeliet om tro, håb og kærlighed, at der skal værnes om den svage
part, for vi skal alle kunne færdes lige
og frit.
Vi deltog også i den store event for
konfirmander på hele Fyn en mørk
og våd aften i slutningen af januar.
Temaet her var netop tro, håb og
kærlighed. Vi havde forberedt os på
forhånd, og konfirmanderne havde
lavet kors, anker og et hjerte, som vi
skulle bringe med.
Efter en fælles indledning i Domkirken ved Biskoppen blev vi sendt på
pilgrimsvandring rundt til nogle af
Odenses kirker, hvor vi på forskellig vis hørte om, hvordan tro, håb og
kærlighed kan tage form i vores liv,
være som lys i mørket. To timer senere var der fælles afslutning igen i
Domkirken ved Biskoppen. I alt 1200
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Som det sidste ud
over konfirmandernes egen gudstjeneste deltager vi lørdag den 28. marts i
et rollespil, Luthers
Nøgle. Det er et fælles arrangement i
provstiet og holdes
ved Hillerslev kirke.
Det blev også afviklet for to år siden. Ud over konfirmanderne delta
ger en lang række frivillige.
Konfirmanderne bliver for en dag forvandlet til pilgrimme anno 1500-tallet og tilbringer en dag i selskab med
munke og nonner, katolske præster,
herremænd, Hans Tausen og andre
historiske personer. De kommer til at
slås med riddere og flygte fra spedalske og kirkens forbandelser og meget
andet.
   Formålet med rollespillet er at give
konfirmanderne en både anderledes,
sjov og lærerig dag om reformationen og overgangen fra den katolske
tro til den protestantiske/lutherske.
   I kan læse mere herom på hjemmesiden.
Se, det var lidt om, hvad vi også laver,
når konfirmanderne går til præst.
Inge Dalsgaard

Velkommen til Jens Buchwald Andersen
Sdr. Næraa Sogn har fået endnu en
præst. Det er med stor glæde, at menighedsrådet kan byde velkommen
til Jens Buchwald Andersen som
sognepræst ved Skt. Mikaels Kirke.
Søndag den 22. februar blev Jens
indsat i Skt. Mikaels kirke. Efter indsættelsen var der hyggelig sammenkomst og let servering i Kirkeladen.
   Jens er ansat halv tid som sognepræst ved Skt. Mikaels Kirke og halv
tid ved OUH som sygehuspræst.
   Jens er kendt i sognet, da han har
været ansat her som vikar i 1½ år som
medhjælp til sognepræst og provst
Inge Dalsgaard. I de 1½ år har Jens
haft gudstjenester, konfirmandundervisning, deltaget i aftenarrangementer og været aktiv også i Chr. IV
dagen i 2014.
   Vi er sikre på, at Jens bliver et fint
supplement til Inge Dalsgaard. De
aktiviteter, det kirkeliv og meget levende sogneliv, som Inge Dalsgaard
dygtigt, engageret, vedholdende og
stadigt udviklende har oparbejdet
gennem sine 25 år i sognet, vil Jens

kunne være med til at supplere og udbygge med aktiviteter indenfor ungdom og børn.
   Jens har interesse og mod på, sammen med Inge Dalsgaard og menig
hedsrådet, at sætte fokus på og igang
sætte initiativer, der kan sætte frø til
spirende kirkeliv i børne- og ungdomshøjde – både musisk, gudstjenestemæssigt og med forskellige aktiviteter.
   Kontaktfladen er stor. Jens holder
meget af mødet med mennesker, og
vi vil derfor ofte se ham deltage i aktiviteterne her i sognet, hvis han da
ikke lige er på job som sygehuspræst.
  Jens vil fortsat bo i Odense og
have sit virke derfra.

En biskops visitatsbog
I dag er biskoppen over Fyns Stift
som bekendt en kvinde, nemlig Ti
ne Lindhardt. Kvinderne i Danmark
fik valgret i 1915. De første 3 kvindelige præster indtog landets kirker
i 1948, og vi fik den første kvinde-

lige biskop i 1995. I perioden fra
1588-1604 hvor Jacob Madsen var
biskop, var der kun mænd, heraf
mange mørkemænd blandt præster
og biskopper. Heldigvis er der da
sket en udvikling.
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Sådan en mørkemand var biskop
Ja
cob Madsen tilsyneladende ikke.
Han vidste godt, at han reelt var uden
magtmidler. Han holdt øje, som han
skriver, med den, hvis kald det er at
føre verdslig magt, at han skal tage
vare. Det gjaldt kirkeværge, borgmester, herremand og lensmand. I dag
skal vi vel kun holde øje med borgmester og kirkeværge. Vores kirkeværge Frank Karl er dog en retskaffen
mand, og jeg kender ikke så meget til
borgmesteren. Jacob Madsen var en
grundig og flittig mand, som førte en
fyldig visitatsbog. Han var selvfølgelig
også på besøg i Nardaa (Sdr. Nærå),
bl.a. den 30. august 1588. Her fik
han aftensmad. Det har nok været
en vigtig del af biskoppens arbejde.
Normalt var det præsterne, der skulle
beværte biskoppen, så de har sikkert
måttet stille an med det store madbord. Det er ikke sikkert Tine Lindhardt har så glubende en appetit, som
hendes kære mandlige forgængere.
   Jacob Madsen skriver: Præsterne
var der forsamlet og tilsvor mig lydighed. Hr. Hans Anderszen fra Odense,
(han står opført i kirkens series pastorum som nr. to fra 1567-1599). Birgithe fra Odense. Børn 9, 1 studenter.
Han prædikede ikke. Degnen var fra
Othense Schole. Som det kan læses, bruger Jacob Madsen et pudsigt
sprog.
  Jacob Madsen var igen på besøg
27. marts 1590 (en torsdag) kl. 12.
Hos W. Lauris Strole (Laurids Straale) på Torpe Afften til mad. Der var
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den igen den med maden. Denne
gang hos kirkens ejer på Torpegaard.
   I Sdr. Nærå kirke kan vi i dag stadig finde en gravsten i skibets vestside med adelsvåben for Straale.
   Den gode biskop havde ved denne visitats haft en lille kontrovers
med Lauris Straale, som også var
kirkeværge. Det var angående alteret, som Jacob Madsen ikke var tilfreds med. Han skriver følgende på
sit pudsige sprog: Talde i kirken met
Lauris Strole, den borttagis. Han
sagde, han havde ikke stiftet det, ejheller vilde han nedbryde eller fjerne
det, endskønt han er Kirkeværge.
Nå, nå, han skulle alligevel ikke komme for godt i gang, den gode biskop.
Han skriver også, at der er opsat ny
prædikestol på muren på nordsiden
nede ved koret. Den må jo så være
blevet afløst af Heilvig Skinkel og
Iver Vinds i 1634 (den nuværende).
  Jacob Madsen var igen på besøg
skærtorsdag 1596 kl. 10, hvor Hr.
Hans prædikede. Han var ikke helt
tilfreds med med hr. Hans’s sang.
Han skriver: Siunger ilde Mesze (al
ter
gang). tager orden ned i brys
tet;
neffner icke vel S eller L. Så hr. Hans
var ikke nogen stor sanger, kan man
forstå, og S og L var ikke i hr. Hans’s
alfabet. Iøvrigt døde Lauris Strole onsdagen før biskoppens besøg.
  Bogen Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604 er sjov læsning
og kan anbefales. Den er sammensat
af Jens Rasmussen og Anne Riising.
Jørgen Bai Jepsen

Konfirmation lørdag den 18. april kl. 11.00
Neel Westergaard Agnholt
Skovvænget 24

Marcus Friis Schønnemann
Nærågårdsvej 7

Liv Harbo Andersen
Floravænget 4

Rasmus Hvidkær Christoffersen
Torpevænget 5

Frøydis Alvilda Baadsgaard
Christianslundsvej 1

Lasse Jørgensen Kliver
Overvejen 89

Caroline Borup Jeppesen
Skovvænget 34
Anne Theil Scheler
Varpytvej 101
Ida Hell Ravn
Møllehøjvej 39

Konfirmation søndag den 19. april kl. 11.00
Nicoline Hermansen
Enggårdsvej 61

Martin Støttrup Jensen
Overvejen 76

Kirstine Andersen
Torpevænget 2

Felix Jens Asbjørn Kjeldsen Jensen
Fasanvænget 8

Freja Lindegaard Johansen
Bøgeparken 30

Lasse Ingemann
Vinkelvej 8

Benjamin Ærboe Wegner Møller
Skovvænget 18
Jonas Lykke Sparre
Møllehøjvænget 1
Jacob Schleimann Madsen
Faunavænget 14
Simon Aagaard Lund
Vinkelvej 15
Nikolaj Hvistendal Hansen
Stationsvej 155

Mads Coord Egeberg Rasmussen
Skovvænget 12
Jeppe Rye Lorensen
Møllehøjvænget 6
Joakim Nissen
Næråparken 8
Jonathan Thrane
Faunavænget 7
Sigurd Ringmann Ussing
Christensen
Kirsebærhaven 1
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ARRANGEMENTER
Skærtorsdag den 2. april
kl. 18.00

Torsdag den 2. april kl. 18.00 er
der skærtorsdags-gudstjeneste i kir
ken.
Efter gudstjenesten serveres, som
de foregående år, et påskemåltid i
Kirkeladen kl. 18.00.
Alle er velkomne, men bemærk venligst, at tilmelding er nødvendig.
Måltidet tilbydes til en pris af 50,- kr.
Tilmelding til:
Jørgen Vestergaard, tlf. 66110932
el. mail jvgaard@gmail.com
Sidste frist for tilmelding er søndag
den 21. marts

Mod 35 melodier/sange i Højskolesangbogen er der i salmebogen »kun«
medtaget 9 salmer med Carl Nielsen
som komponist, men flere af disse er
meget vægtige salmer:
»Påskeblomst« er for mange mennesker næsten indbegrebet af påskens
under, opstandelsen, og en salme
som »Mit hjerte altid vanker« er en
af de fineste inderlige julesalmer.
Begge melodier afspejler både forundringen, det eftertænksomme og
det enkle på samme tid.
Melodien til »Tunge mørke nattesky
er« maler næsten den tunge himmel,
så vi kan se den for os, og herom skriver Jørgen Kjærgaard i Salmehåndbogen: »Med Carl Nielsens me
lodi
fik teksten sin musikalske tolkning.
Den.... følger i tunge mol-klange
stemningen, men ender i dur, og gør
således slutningen lys – helt i samklang med tekstens indhold«.
En helt anden stemning gør sig gældende i »Der sad en fisker så tankefuld« – en folkelig og enkel melo
di, der relaterer til det almindelige
menneskes praktiske virke/arbejde.

Fyraftenssang
onsdag den 15. april
kl. 17.00

Salmerne vil blive omkranset af et
par af Carl Nielsens små præludier
for orgel.

Som afslutning på forårets Carl
Nielsen-tema bliver der denne gang
sat fokus på hans salmer.

Medvirkende er sognepræst Jens
Buch
wald Andersen og organist
Inge Bjarke.
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Musikgudstjeneste
Storbededagsaften
torsdag den 30. april
kl. 19.00
Hvert år afholder
FynboKoret forårs
koncert i Rådhushallen i Odense. Det
sker også i år den
12. april, men der
har fra korets side
været et ønske om at afholde en ny
form for forårskoncert.

man ikke skal af med. Der er nemlig
gratis adgang.
Efter musikgudstjenesten er der var
me hveder i Kirkeladen, og der bliver mere musik og sang.

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag den 25. maj

Koret har fået lov til at afprøve dette nye koncept i Sdr. Nærå Kirke
St. Bededagsaften den 30. april kl.
19.00 som en musikgudstjeneste.
Repertoiret er endnu ikke fastlagt
i detaljer, men FynboKoret lover
et spændende program, hvor Carl
Nielsen selvfølgelig indgår på linje
med musicals, gospel og rytmisk
musik. Sangerinden Kathrine Andersen, som koret arbejder sammen
med, medvirker også ved koncerten akkompagneret af både pianist
Flemming Hansen og FynboKoret.
Det bliver garanteret en koncert,
der giver fuld valuta for de penge

Som det nu er blevet tradition afholder menighedsråd og præster i
Midtfyn provsti en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 25.
maj kl. 11.00 i Sdr. Nærå præstegårdshave – med mulighed
for at deltage i folkekoret.
Tag tøj på efter vejret, medbring et
tæppe eller en stol.
Efter gudstjenesten er der frokost i
det grønne til medbragt madkurv.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Sdr. Nærå kirke, og frokosten indtages i Kirkeladen.
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Folkekor
De senere år har der medvirket et folkekor ved friluftsgudstjenesten. Kan
du lide at synge, så kom og vær med
i Folkekoret anno 2015. Alle kan
deltage, eneste forudsætning er, at
du kan møde op til fælles øvedag
torsdag den 21. maj kl. 19-21 i Kirkeladen, Kirkevej 20, 5792 Årslev.
Der bliver serveret en kop kaffe med
kage undervejs.
Tilmelding til pinsekoret: Senest
tors
dag den 30. april til organist
Ulla Poulsen, tlf. 20320152 eller pr.
mail: up@hoerlyck-jessen.dk

Fyraftenskoncert
med Odense Seniorkor
Tirsdag den 2. juni
kl. 17.00
Vi slutter forårets musik-arrangementer af med en fyraftenskoncert
med Odense Seniorkor. Koret, som
blev oprettet i 1978, er et blandet
firstemmigt kor, bestående af omkring 45 sangere, og dirigent er Ulla
Poulsen. Koret medvirker ofte ved
arrangementer i kirker, på plejehjem,
ældrecentre og ved fælles koncerter
med andre seniorkor.
Ved koncerten i Sdr. Nærå kirke vil
koret synge en afdeling med kirkelige sange og salmer, som spænder
fra Niels V. Gade til Jens Rosendal,
og i anden afdeling vil repertoiret
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være forårs- og sommersange, folkeviser og sange af Kai Normann
Andersen.

Sommermøde
søndag den 7. juni
Temaet ved sidste års sommermøde var Chr. IV, naturligvis, da Kjeld
Hansen var i gang med skibsbygge
riet af Patientia, som nu pryder vores smukke kirke.
Temaet i år er: 100 året for kvindernes valgret. Egetræet foran kirken
blev plantet af kvinder i Sdr. Nærå
den 5. juni 2015 for at markere
kvindernes valgret. Vi har fået tilsagn fra forfatteren, journalisten og
fortælleren Pia Fris Laneth, som vil
fortælle om: »Da kvinder og tyende
blev borgere«.
Nærmere i næste kirkeblad.

Sommercykeltur
onsdag den 1. juli
kl. 16.30
Cykelhjulene snurrer igen onsdag
den 1. juli, hvor turen går til Højby,
Sortelung og Bramstrup.
Nærmere i næste kirkeblad. Sæt al
lerede nu kryds i kalenderen, så cyklerne kan fremstå pudsede og velsmurte.

Sogneudflugt
søndag den 6. september
Hvorfor køre langt væk, når der er
spændende oplevelser i nærheden.
I skrivende stund undersøger aktivitetsudvalget mulighederne for et
besøg i Fredericia og omegn. Byen
byder på så mange spændende oplevelser, at den bestemt er en udflugt
værd.
Mere herom i næste kirkeblad, hvor
det også vil blive meddelt, hvornår
man kan melde sig til turen.
Ret til ændringer forbeholdes.

Salmemaraton
i Midtfyn provsti
Vi fortsætter vores salmemaraton,
en sangvandring gennem salmebogen, og alle er lige velkomne, om
I kommer hver gang eller en gang

imellem. Vi mødes en gang om måneden på skift i provstiets kirker.
Den lokale præst fortæller lidt om
kirken, og en af de øvrige præster
om de 8-10 salmer, vi skal synge
den dag. Vi slutter med en kop kaffe
i våbenhuset.
Det foregår hver gang fra kl. 17.0018.30
26. marts i Hellerup kirke
29.	
april i Ryslinge frimenighedskirke
28. maj i Årslev kirke
24. juni i Rolfsted kirke
Der ligger foldere i kirken og på
biblioteket. Og selvfølgelig på vores
hjemmeside.
Vel mødt. Der er ikke tilmelding, men
der vil blive udstedt diplom til jer,
der deltager samtlige gange.
Arrangementet er gratis.

Læsekredsen
Vi mødes i Kirkeladen
kl. 19.30.
Gamle som nye deltagere er velkom
ne.
Sidste gang i denne sæson er
Torsdag den 26. marts:
Hannah Kent: Uindviet jord
Der er fælles bestilling af bøgerne
på Biblioteket.
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Digital indberetning
Folketinget har besluttet, at al kontakt til offentlige myndigheder skal
foregå digitalt. Det gælder også den
personregistrering, som folkekirken
udfører for staten, og det sker via
www.borger.dk og ved hjælp af dit
NemID. Ændringerne trådte i kraft
pr. 1. februar 2014.
Hvad gør man i tilfælde af...
Fødsel: Jordemoderen foretager sæd
vanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis
fødslen er sket uden jordemoder, skal
forældrene inden 14 dage fra fødslen
anmelde den på www.borger.dk. Er
forældrene ikke gift kan »Omsorgsog ansvarserklæring« (medfører
fælles forældremyndighed) udfyldes
med NemlD på borger.dk. Bliver om
sorgs- og ansvarserklæring for barnet
ikke indgivet senest 14 dage efter
fødslen, indleder Statsforvaltningen
en faderskabssag.
Dåb og navngivning ved dåb
Her skal forældrene træffe aftale med
sognepræsten, og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk
Navngivning
Forældrene navngiver barnet med
NemID på www.borger.dk inden
seks måneder fra fødslen.
Navneændring
Du udfylder, betaler og indsender
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din ansøgning med NemID på www.
borger.dk. Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn
eller kommune) som skal behandle
ansøgningen. Du kan søge om at ændre dit eller dit barns navn. Det er
dog en forudsætning, at du har forældre-myndigheden over det barn,
du ansøger om navneændring for,
og at anden forælder medsignerer
med sit NemID. En navneændring
koster 510 kr., og beløbet skal være
indbetalt, inden sagsbehandlingen
kan påbegyndes, uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej.
Navneændring
på bryllupsdagen – Gratis
Du kan søge om at ændre dit navn
på bryllupsdagen, så du og din ægtefælle får navnefællesskab ved vielsen, og navnet kommer til at fremgå
af din vielsesattest.
Det sker på www.borger.dk.
Dødsanmeldelseanmodning om begravelse
For at træffe aftale om bisættelse
og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil.
Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navne- eller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest.
Herefter anmelder pårørende eller
en bedemand dødsfaldet via www.
borger.dk

Attester
Attester udskrives ikke længere au
tomatisk, medmindre der er tale om
dåb eller vielse i folkekirken. Får du
brug for en fødselsattest eller attest
efter en navneændring eller navngivning af dit barn, kan du rekvirere
den med NemID på www.borger.dk
For borgere uden NemId, eller
borgere der af en eller anden grund
ikke er i stand til at fremsende digitale anmeldelser, kan blanketter hentes via siden www.personregistrering.
dk eller kan udleveres på kirkekontoret.

Siden sidst
Dåb
23/11:
30/11:
28/12:
10/1:
25/1:
15/2:
22/2:

Milo Romvig Lerche Sterling
Mia Line Styrup
Klaus Jakob Vondrus
Emma Mathilde Østergaard
Christensen
Frøydis Alvilda Baadsgaard
Sigurd Ringmann Ussing
Christensen
Emilie Girke Helskov
Jørgensen

Vielse:
Kirkelig velsignelse:
Begravelse/bisættelse:
17/1: Svend Aage Holmberg
20/1: Poul Valdemar Lorentsen
7/2: Else Albæk Larsen
27/2: Poul Ove Jørgensen

Kirkelig Statistik
for Sdr. Næraa sogn og kirke
2014 2013
Fødsler
(12 drenge, 10 piger)

22

26

Dåb

24

26

Fremstillet

0

0

Voksendåb

2

1

Navngivet

1

5

26

30

Vielser

6

4

Kirkelig velsignelse

0

1

Dødsfald
(2 mænd, 5 kvinder)

7

17

Bisættelser

3

13

Begravelser

4

1

Udmeldt af
folkekirken

3

7

Indmeldt i
folkekirken

4

2

Konfirmerede
(15 drenge, 11 piger)
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Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

Sted

Arrangement

26. marts

Kl. 17.00

Hellerup kirke

Salmemaraton

26. marts

Kl. 19.30

Kirkeladen

Læsekreds

28. marts
Kl. 9.45
Hillerslev kirke
			

Luthers Nøgle,
rollespil for konfirmander

2. april
Kl. 18.00
Kirke/kirkelade
			
			

Skærtorsdagsgudstjeneste
med efterfølgende spisning.
Tilmelding.

11. april

Kl. 11.00

Kirken

Lørdagsdåb

15. april

Kl. 17.00

Kirken

Fyraftensmusik

Nazarethkirken,
Ryslinge

Salmemaraton,
Ryslinge Frimenighed

29. april
Kl. 17.00
		

30. april
Kl. 19.00
Kirke/kirkelade
			
			

Musikgudstjeneste
med Fynbokoret og
efterflg. varme hveder

25. maj
Kl. 11.00
		

Sdr. Nærå
præstegårdshave

Fælles friluftsgudstjeneste

28. maj

Årslev kirke

Salmemaraton

Kl. 17.00

2. juni
Kl. 17.00
Sdr. Nærå kirke
			

Fyraftenskoncert
Odense Seniorkor

7. juni
Kl. ?
Kirke/kirkelade/
		 præstegårdshave

Sommermøde

24. juni

Salmemaraton

Kl. 17.00

Rolfsted kirke

1. juli
Kl. 16.30
Kirkecykeltur
			

Højby/Nr. Lyndelse/
Bramstrup

4. juli

Kl. 11.00

Kirken

Lørdagsdåb

6. sept.

Kl. ?

Fra kirken

Sogneudflugt til Fredericia
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Indsamling
Ved julegudstjenesterne blev der
samlet kr. 2.556.50 ind. En stor tak
for det.
Endvidere er der i løbet af året lagt kr.
520 i kirkebøssen. Også tak for det.
Begge beløb er sendt til Børnesagens Fællesråd til hjælp for børn og
unge under vanskelige vilkår.

Lørdagsdåb i 2015:
Der er mulighed for lørdagsdøb i
Sdr. Næraa kirke følgende lørdage:
Lørdag den 11. april
Lørdag den 4. juli
Lørdag den 10. okt.

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Menighedsrådsmøde:
Torsdag den 16. april
Torsdag den 28. maj
Torsdag den 25. juni
Møderne begynder kl. 19.00 og
foregår i Kirkeladen.

Datoer for
konfirmation
2016: 10. april
2017: 30. april
2018: 15. april
2019:	  5. maj

Adresser
Sognepræst:
Inge Dalsgaard, Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
Sognepræst:
Jens Buchwald Andersen,
Jagtvej 50 st.tv., 5000 Odense C,
tlf. 6615 5213/mob. 3032 9805.
E-mail: jba@km.dk
Kirkeassistent og kirkesanger:
Marie Maegaard, Birkelyvej 63,
5792 Årslev, tlf: 2924 9464.
E-mail: m_maegaard@yahoo.dk
Organist:
Inge Bjarke, Svenstrupvej 26,
5260 Odense S, tlf. 6615 3512.
E-mail: ibjarke@webspeed.dk
Graver:
Ulrik Korsgaard, Svendborgvej 72,
5750 Ringe, tlf. 4031 9192.
E-mail: graver@aarslevnet.dk
Formand for menighedsrådet:
Marianne Hansen, Torpevænget 1,
tlf. 6599 2293.
E-mail: miajh60@gmail.com
Kirkeværge:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Kasserer:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen, Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.
www.snkirke.dk
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
APRIL
2. (Skærtorsdag)
		
3. (Langfredag)
5. (Påskedag)
6. (2. påskedag)
12. (1.s.e.påske)
18. Lørdag
19. (2.s.e.påske)
26. (3.s.e.påske)
30. (Storbededags aften)

SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
kl. 18.00 JBA
Ingen
Efterfølgende påskemåltid i Kirkeladen
kl. 10.00 ID
kl. 11.15
kl. 10.00 JBA
kl. 10.00
kl. 10.00 ID
kl. 11.15
kl. 10.00 JBA
kl.11.15 JBA
kl. 11.00 ID Konfirm.
kl. 11.00 JBA Konfirm. kl 10.00
kl. 10.00 JBA
kl. 11.15
kl. 19.00 ID m/Fynbokoret
– med efterflg. varme hveder i Kirkeladen

SDR. HØJRUP
kl. 19.00
kl. 10.00
kl. 11.15
kl. 10.00
Ingen
kl. 11.15
kl. 10.00

MAJ
3. (4.s.e.påske)
10. (5.s.e.påske)
14. (Kr.Himmelfart)
17. (6.s.e.påske)
24. (Pinsedag)
25. (2. pinsedag)
31. (Trinitatis)

kl. 10.00 ID
kl. 10.00 Konfirmat. Ingen		
kl. 10.00 ID
Ingen
kl. 10.00 Konfirm.
kl. 10.00 Konfirm. JBA kl. 10.00
kl. 11.15
kl. 10.00 JBA
kl. 11.15
kl. 10.00
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.15
kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå præstegårdshave
kl. 10.00 JBA
kl. 11.15
kl. 10.00

JUNI
7. (1.s.e.trin)
14. (2.s.e.trin)
21. (3.s.e.trin)
28. (4.s.e.trin)

Sommermøde
kl. 10.00 ID
kl. 10.00 JBA
kl. 10.00 ID

kl. 11.15 BJ
Ingen
kl. 11.15 JBA
kl. 10.00

Ingen
kl. 11.15 ID
kl. 11.15

Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf. 65 98 11 22.
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.

MARK & STORM GRAFISK A/S

ID = Inge Dalsgaard, JBA = Jens Buchwald Andersen

