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Nu åbner savnet sine øde vidder.
En ukendt strækning ligger foran dig.
Frygt ikke ensomheden på din vandring,
du skal få styrke på din smertes vej.
Her i din nød, hvor alt er fyldt af fravær,
er Gud dig nær og rækker dig sin fred.
(Salmebogen 659,1)

Jeg holder af hverdagen …
… mest af alt holder jeg af hverdagen.
Sådan indleder Dan Turèll sin “Hyldest til hverdagen”, og han sætter
i digtet kærlige ord på den hverdag,
som nogle gange lider under et lidt
blakket ry: Hverdagen er kedelig,
hverdagen er grå, hverdagen er forudsigelig. Men ikke hos Turèll. Jo,
ganske vist er hverdagen forudsigelig,
men det er netop det fine ved den.
Det er “den kendte udsigt der alligevel ikke er helt så kendt”. Vi kan ikke
vide, hvad vi møder i løbet af en dag,
men sætter vi os og regner efter, vil
meget af vores dag være netop hverdag, det kendte.
Trinitatistiden, som strækker sig fra
pinse til advent, er den suverænt længste periode i kirkeåret og også den tid,
der har suverænt færrest højtider. Ser
man bort fra Sankt Hans, høstfester
og Allehelgen, er der ingen kirkelige
festligheder, fejringer og familiesammenkomster i Trinitatistiden. Den
lange tid fra Åndens komme til kirkeårets afslutning kan synes kedelig og
hverdagsagtig. Denne periode i kirkeåret er da også blevet kaldt “kirkelige
rugbrødsdage” – kirkens hverdag.
I kirkens hverdagstid er der plads til
at vende tilbage til det basale og overveje: Hvad er det, vi holder kirke på?
Hvad er det centrale ved den kristne
tro? Og ikke mindst: Hvordan har det
betydning for os i vores hverdag?
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Jeg bliver hver søndag mindet om det
grundlæggende ved kirken, når vi efter prædikenen står op og hilser hinanden med ordene: “Vor Herre Jesu
Kristi nåde og Guds kærlighed og
Helligåndens fællesskab være med os
alle!” Denne hilsen er en opmuntring
til og påmindelse om det fællesskab
vi står i, nemlig Helligåndens fællesskab, som udspringer af Guds kærlighed og den nåde, som er blevet vist os
gennem Jesus.
Nåde er for mange ikke et hverdagsord, og er det heller ikke umiddelbart for mig – det er ikke et ord, jeg
vil bruge i min hverdag – men måske
skal jeg til at øve mig i det. Johannes
Møllehave binder Guds nåde sammen med hverdagen i salmen “Nåden
er din dagligdag”.
Ganske kort beskriver han nåden
som at være i fællesskab med andre
mennesker, ja, ganske enkelt at leve
et hverdagsliv er nåde. At være og at
leve i en verden, hvor hverdagen og
rutinen kan få lov at fylde, er en nåde.
Det giver ikke sig selv. Det fylder mig
med en taknemmelighed over, at jeg
har en hverdag, der – trods udfordringer – glider nærmest ubemærket forbi
som “den kendte udsigt der alligevel
ikke er helt så kendt”.
Derfor holder jeg af hverdagen.

En ny hverdag

Valgforsamling

Mit navn er Eva
Lykke Jensen, jeg
32 år og har indtil
nu boet hele mit liv
i Østjylland, senest i
Aarhus, hvor jeg har
læst teologi og har
taget den praktiske præsteuddannelse
på pastoralseminariet.

Ved det kommende menighedsrådsvalg er der kommer et nyt regelsæt,
vi skal følge. Efter orienteringsmødet
den 19. august skal der afholdes valgforsamling tirsdag den 15. september
2020. Valgforsamlingen er offentligt
tilgængelig, hvilket betyder, at alle interesserede har mulighed for at overvære
valgforsamlingen.

Min fritid har jeg brugt i to af de mange
aarhusianske kor og som frivillig hos
Dansk Flygtningehjælp. I skrivende
stund er jeg ved at bryde op fra min
gamle hverdag og forberede mig på at
skulle begynde en ny hverdag som sognepræst i Herringe-Gestelev og Sdr.
Nærå. Det er mit første embede, så jeg
har meget at skulle lære her i den kommende tid. I Sdr. Nærå skal jeg lægge
40% af min arbejdstid, så Inge ikke
skal løbe alt for stærkt hele tiden.

Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i det på
gældende
sogn, der har tale- og stemmeret på
valgforsamlingen. Den nye lovændring indebærer blandt andet, at direkte personvalg på en valgforsamling bliver til hovedreglen, mens den
hidtidige lovgivning har haft afstemningsvalg mellem to eller flere lister
som den formelle hovedregel. På valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op, der bliver mulighed for
debat, og der stemmes skriftligt på de
enkelte kandidater.

Jeg glæder mig meget til at møde jer i
Sdr. Nærå sogn, til at holde gudstjenester med jer, til at undervise konfirmander, ja, kort sagt til at være jeres præst – til
fest og til hverdag. Jeg ønsker alle et godt
efterår og glæder mig til at møde jer.

Valgbestyrelsen har ansvar for kontrol
af mødedeltagere med valgret. Valgforsamlingen skal afvikles efter en fast
dagsorden, ligesom der er faste regler
for den enkelte stemmeberettigedes
stemmeantal afhængigt af antal medlemmer i menighedsrådet, hos os 7
personer. Der vil blive givet yderligere
instrukser på mødet.
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Årets Konfirmander
Konfirmation søndag den 29. august kl. 9.30
Fotografering kl. 9.00
Marius Bendix Buchhave

Noah Alexander Holme Lungskov

Marius Sonne Hansen

Emma Kraglund Kjær

Mathias Juhl Kingo

Signe Lauritzen Andersen

Oliver Høegh Estrup Petersen

Freya Victoria Eifos Quaade

Noah Simonsen

Konfirmation lørdag den 29. august kl. 11.00
Fotografering kl. 11.45
Jonas Espensen Mortensen

Rasmus Stæhr Madsen

Tobias Ellegaard Frederiksen

Louise Horne Levin

Simon Skjerning Larsen

Ditte Theil Scheler Nielsen

William Pors

Josephine Thyregod Griffiths

Thomas Bech Andersen

Laura Freltoft Stenderup

Konfirmation søndag den 30. august kl. 10.30
Fotografering kl. 11.15
Mads-Emil Buus Andersen

Julie Petersen

Anders Thore Hansen

Johanne Filt Elleby

Frederik Holmlund Moll

Frederikke Vedsted Nicholajsen

Matthew James Tuxen Schwab

Line Ellegaard Ipsen

Martha Marie Rasmussen

Mathilde Bhumika Mathiasen

Grundet Covid19 er konfirmationen desværre kun for inviterede gæster.
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En herlig
sommercykeltur
Den årlige sognetur på to hjul - samt
for enkelte deltagere på fire - fandt
i år sted i skyggen af corona onsdag
den 24. juni i herligt sommervejr.
Med start fra Skt. Mikaels kirke gik
ruten til Skt. Clemens kirke i Stenløse
med besøg på Lindved Møllegård undervejs. Her fik vi en cursorisk gennemgang af især de omfattende
restaureringsarbejder på det, der tidligere var Lindved Hovedgaard; en
imponerende indsats for at tilpasse
nutidens kontormiljøer de gamle bygningsdele. Den gamle, fredede vandmølle, opført i 1847 påtænkes ligeledes restaureret.
Det er svært at forestille sig, at Lindved i 1500-tallet var en stor herregård,
stamsæde for datidens toneangivende
Marsvin-familie. Den store ladebygning, der på grund af børns leg med
tændstikker nedbrændte i 1967, efterlod ejendommen i et tiltagende forfald.
Dette er der af de nuværende ejere eftertrykkeligt rettet op på. På vej mod
Stenløse passeredes Volderslev, der stadig giver mindelser om et landsbymiljø
fra før ’verden gik af lave’.
Ankommet til Stenløse kirke blev vi
modtaget af sognepræst Matias Kærup, der på engageret og glimrende
vis fortalte om den gamle romanske
kirkes historie.

I koret står en velbevaret brevkiste,
i 1601 skænket af fru E. Skram til
Lindved. Også den romanske granitdøbefont med rankeslyng bør nævnes, ligesom det karakteristiske og
restaurerede apsisvindue.
Den velplejede kirkegård domineres
af en mere end mandshøj amfora (fecit Peter Brandes), en smuk repræsentant for nutidskunst af blivende
værdi. Herefter pakkedes madkurven
ud på græsset ved sognehuset, og
med håndsprit til udvortes og O.P.
Andersen til indvortes brug nød vi
sommersolen.
På hjemvejen lagdes turen forbi vor
organist, Inge Bjarke, som sammen
med ægtefællen, Poul Lumbye, i deres dejlige have på bedste vis sørgede
for at vi holdt væskebalancen på et
forsvarligt niveau resten af vejen til
Sdr. Næraa.
Tak for endnu en god oplevelse.
-gens
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Formanden
takker af
Når man kigger fremad, er 12 år lang
tid, men pludselig er tiden løbet, man
er blevet tilsvarende ældre, selvom
man har svært ved at forstå det. Alt
har sin tid. Nye må til.
Da jeg trådte ind i menighedsrådet
som stedfortræder, var jeg ganske uvidende om arbejdet i et menighedsråd,
og jeg nød godt af at sidde som observatør de første 4 år. Man har ingen
taleret ved menighedsrådsmødet, når
man er stedfortræder. Det var nogle
gange hårdt at skulle tie og lytte.
Jeg blev dog medlem af aktivitetsudvalget, hvor der virkelig sker ting.
I næste periode blev jeg næstformand,
var stadig i aktivitetsudvalget og kom
i præstegårdsudvalget. Da jeg nu fik
taleret til menighedsrådsmødet, blev
det hele meget mere inspirerende.
De sidste 3 år har jeg været formand.
Der har for mig været en stor mundfuld, især på grund af mit had/kærlighedsforhold til en pc.
Arbejdsgangen i menighedsrådet er
ét månedligt møde med undtagelse af
juli og december. Der er nedsat udvalg
for kirke-kirkegård, præstegård, aktiviteter og hjemmeside.
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Den løbende kommunikation mellem
de månedlige møder foregår elektronisk, hvilket gør det nemt at informere
medlemmerne, hvis man ellers kan
få maskinen til at virke. Afhængigt af
hvilken rolle man har i rådet, er arbejdsbyrden meget forskellig. Da man
er, hvad der kaldes lægmand, og ikke
fagligt inde i stoffet, har man behov for
support, hvad man også får, så man
ikke laver for mange bommerter.
Jeg har nydt at få udvidet min horisont og lært mange nye mennesker at
kende. Jeg har også fået mange gode
oplevelser, men det har også været
hårdt. Ser jeg mig tilbage ville jeg nødigt have være foruden alle de oplevelser, jeg har haft. Jeg synes, det er
værd at bruge sin tid på. Det er med
et vist vemod, jeg siger farvel, men
jeg vil selvfølgelig stadig bakke vores
sogn op.
Annette Lomholt

Kjeld Hansen
takker af
Fire år er gået, og et nyt menighedsråd skal vælges for fire år. For mig
betyder det, at 20 års arbejde i rådet
er slut, men jeg kan se tilbage på 20
spændende år med mange opgaver,
der skulle løses.
Hvordan er det så at være med til at
varetage ansvaret for en så gammel
historisk institution som kirken? Det
kan godt være tankevækkende at vide,
hvor mange generationer der har arbejdet med den gennem tiden.
Hvordan er det så at være med i et
menighedsråd? Det kan for så vidt
sammenlignes med en bestyrelse i en
forening. Vi varetager alle de opgaver,
der er, for at få det til at fungere i sognet
alt efter hvilke udvalg, vi er med i.
For mit vedkommende har jeg prøvet
at være med i alle udvalg, og de seneste fire år har det
været kirke- og kirke
gårdsudvalget.

Af de seneste større opgaver kan nævnes kirkegårdens renovering. Det er
en opgave, som vil strække sig over
mange år, men skovkirkegården
har vi fået afsluttet med et smukt
resultat.
Til efteråret vil de nye jernlåger og
gelænder på den gamle kirkegård
være monteret. I de 20 år, jeg har
været med i menighedsrådet, har jeg
fået betroet flere spændende opgaver.
Især to er jeg stolt af. Det var at dreje
kopier af alterlysestagerne, samt at
bygge et kirkeskib.
Nu betyder det ikke efter valget, at
det er slut med mit arbejde med kirken. I 16 år har jeg vikarieret i kirketjenesten og gravertjenesten, og det
arbejde fortsætter jeg med, så længe
jeg kan, og der er behov for det.
Til slut vil jeg ønske det nye menighedsråd held og lykke med arbejdet.
Kjeld Hansen

Det er nok det udvalg,
der er flest arbejdes
opgaver i, men interessant og spændende
at arbejde med.

Foto fra kirkegårds
renoveringen
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Ny i
menighedsrådet
For næsten 2 år siden fik jeg besøg
af en venlig herre, som spurgte ind
til min interesse for at blive en del af
menighedsrådet i Sdr. Nærå.
Jeg havde ikke på det tidspunkt en klar
fornemmelse af, hvad det ville sige at
være med, men da jeg godt kan lide at
komme i kirken, tog det ikke så lang
tid at bestemme sig for at sige ja.
Jeg startede som stedfortræder, men
man får ikke lov til at føle sig som en
stedfortræder, når man kommer.
Man føler sig fra starten velkommen
og som en del af gruppen. Menighedsrådet er en flok mennesker, der med
stor entusiasme diskuterer stort som
småt, der vedrører livet i og omkring
kirken.

Her bliver det forventet, at alle byder
ind med det, de kan og har særlig interesse for, og hvor man også som ny
bliver involveret og føler sig lyttet til.
Det er her man finder ud af, at kirken
ikke bare er til for søndagsgudstjenesterne, og at medlemmerne i menighedsrådet har mulighed for at påvirke
rigtig mange ting, fra kirkegårdens
udseende til aktiviteter udenfor og i
kirken. Det er spændende og lidt ærefrygtindgydende at blive en del af det
fællesskab og være med til at finde
ud af, hvad der skal ske og på hvilken måde. Det gode ved det er dog,
at den indsats man gør, altid bliver
værdsat.
Det man lægger i det får man tilbage
mange gange, men det er stadig muligt at få det til at passe ind i en almindelig hverdag.
Henrik Mogensen

Sognearrangementer
... i skrivende stund gælder fortsat afstandskravet på 1 m, hvilket betyder, at vi må være 46
i kirken, hvis vi synger, ellers det dobbelte. I kirkeladen må vi være 40,
hvis vi skal sidde ved borde, ellers det dobbelte, og i så fald uden sang.

Høstgudstjeneste
Søndag den 20. september kl. 14.00
Igen i år holder vi høstgudstjeneste i teltet ved Markhuset med
musikledsagelse af ”Jepsen-kvintetten”. Det er en god og festlig tradition.
Vi håber på godt vejr og stor deltagelse.
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet brød, ost og et godt glas øl.
8

Om kirkeklokkerne
i Sdr. Nærå kirke
Onsdag den 30. september kl. 19.30
Sdr. Nærå kirke har to klokker, en
stor og en lille. Nogle vil nok huske,
dengang (i 1989) kirkens store klokke blev ganske tavs. Den revnede
ganske enkelt.
Der blev iværksat en husstandsindsamling, og året efter blev den nuværende klokke hængt op, støbt af
Petit & Fritsen i Holland. Den bærer
inskriptionen: ”Guds hus er her, for
han bor, hvor vi bor” efter et digt af
Ole Sarvig.
Kirkens ældste og mindste klokke,
som dog er taget ud af brug, da kneblen skal udskiftes, er støbt af Barchart
Gelgeter i 1593.
Den blev formentlig støbt til en herregård i sognet, for så i 1595 at blive
skænket til Sdr. Nærå kirke - hvilket
nu er hele 425 år siden!
Erik Kure, som fortæller mere om
Sdr. Nærå kirkes klokker denne aften, er organist og klokkenist ved Sct.
Nicolai Kirke i Vejle og underviser
i klokkespil og campanologi (læren
om klokker) på Løgumkloster Kirkemusikskole. Han har tidligere været
klokkekonsulent for Kirkeministeriet
og fungerer nu som uafhængig klokkerådgiver.

Organist Erik Kure
Han har et stort kendskab til stort set
alle landets kirkeklokker og har selv
gjort os opmærksom på Sdr. Nærås
kirkeklokkers jubilæum.
Udover at fortælle om klokkerne og
den samtid, den ældste klokke blev til
i, herunder lokale, nationale og internationale relationer til kirken, vil Erik
Kure også fortælle mere generelt om
den historiske brug af klokker.
Foredraget bliver ledsaget af billeder,
tekst og lyd, så vi bliver meget klogere
på de klokker, der hver dag kalder
til arbejde og til hvile, til søndagens
gudstjeneste og til højtider, og som
markerer såvel festlige som triste begivenheder.
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Spil Dansk
Torsdag 29. oktober kl. 19.30
For at markere 50-året for Danmarks
befrielse havde vi i foråret entreret
med vokalgruppen SAGA, som har
sat en forestilling op med dette tema
under titlen En lærke letted' - og med
særligt fokus på alsangen.
Den måtte som så meget andet aflyses pga coronaen, men da dansk sang
netop er et omdrejningspunkt i koncerten, var det oplagt i stedet at afholde den i Spil Dansk ugen.
Hvad fællessang betyder for sammenhold og opmuntring i krisetider, har
vi selv oplevet her i foråret under corona-krisen; selv om folk ikke måtte
mødes fysisk, var trangen til at synge
sammen så stærk, at der i TV og radio blev produceret flere programmer
bl.a. under titlen "Fællessang - hver
for sig". Og det gav virkelig mange
medsyngende seere og lyttere!
En lærke letted' hylder også det fællesskab der opstår gennem fællessang, og som fik så stor betydning
under besættelsen. Som en fredelig
protest styrkede man sammenholdet
og fædrelandsfølelsen med Alsangssamlinger, som blev kæmpestore under krigen. For den danske sang er
ikke blot en ung, blond pige - den er
et værn mod had, fascisme og undertrykkelse.
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Fællessang vil derfor indgå som et
tilbagevendende samlingspunkt gennem koncerten. Musikken skifter
mellem kendte sange og nykomponeret musik til tekster af Frans af Assisi
og Kaj Munk og undervejs markeres
selve befrielsesøjeblikket med lydklip
fra befrielsen og frihedsbudskabet fra
London i en mosaik af lyd og toner
Koncerten ender med et lyshav af levende lys, hvor vi synger de ikoniske
danske sange fra krigstiden og befrielsen, såsom En lærke letted', Man binder os på mund og hånd og Den blå
anemone, som Kaj Munk skrev som
en stille protest, blot 3 uger inden han
blev henrettet af Gestapo.
Ensemblet SAGA består af fire sangerinder - Freja Eva Lockenwitz,
Nanna Varmer Ipsen, Angelica Asp
og Lykke Appelon Ilkjær. De er alle
uddannet på Syddansk Musikkonservatorium inden for de senere år, og
to af dem - Lykke Appelon og Nanna
Ipsen - har vi tidligere haft lejlighed til
at høre i Sdr. Nærå kirke.
Koncerten finder sted i kirken, og
bagefter er der kaffe og et par sange
mere i Kirkeladen.

EsbjergEvangeliet
Onsdag den 11. november kl. 19.30
v/pædagogisk
medarbejder
Malene Agerholm
EsbjergEvangeliet
er en 40 meter lang
billedfortælling om
kristendommens
fortællinger.
Den er udført af kunstneren Erik Hagens og hænger på University College
Vest i Esbjerg. Der er lavet en 20 meter lang reproduktion af vægmaleriet
i form af et billedtæppe. Kirke-skoletjenesten i Fåborg-Midtfyn, Svendborg og LanglandÆrø provstier har
anskaffet en reproduktion, som især
bliver hængt op på skoler til undervisningsbrug. Men det er også muligt at
få EsbjergEvangeliet ud i kirker og sognegårde, så vi også kan få mulighed for
at høre om og se billederne. Motiverne
fra biblen er kædet sammen med verden i dag, og derigennem stiller kunstneren en række humoristiske, provokerende og spændende spørgsmål. Bl.a.
sidder Kain på en Massey Fergusson
traktor og Jomfru Maria i en moderne
2-værelseslejlighed, da hun får besøg af
englen i form af en transistorradio.
Malene Agerholm er den pædagogiske medarbejder i kirke-skoletjenesten, og hun vil fortælle om Esbjerg
Evangeliet.

Kirkehøjskolen
på Midtfyn
Møderne foregår i Ryslinge
Valgmenigheds mødesal,
Åskovvej 2.
Pris pr. foredrag inkl. kaffe/te:
kr.

60,-

22. september kl. 19.00
Knud Bjarne Gjesing, historiker
og litteraturforsker: Ingemann
- religiøsitet og nyreligiøsitet
20. oktober kl. 19.00
NB: Sdr. Nærå Kirke/Kirkeladen
Inge Dalsgaard fortæller om kirken
Efterfølgende i Kirkeladen:
Borgmester Hans Stavnsager:
Tolkiens ”Ringenes herre”, om
kampen mellem godt og ondt
3. november kl. 19.00
Anders Petersen, lektor i sociologi ved Ålborg Universitet:
Præstationssamfundet
24. november kl. 19.00
Ruth Brik Christensen, pædagog
og diakon: Kaffe og kage mellem
krudt og kugler
Alle er velkomne
Der lægges program i våbenhuset
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Julekoncert
Søndag den 6. december kl. 19.00
I år får vi fornøjelsen af at høre Odense Motetkor i et alsidigt juleprogram
med både dansk og udenlandsk julemusik. Odense Motetkor er et blandet kor med hjemsted i Odense under
ledelse af Christian Dyrst, og det har
eksisteret siden 1932.
Korets repertoire spænder vidt over
både kirkelig og verdslig musik, fra
mange tider og fra mange lande. Men
uanset hvad koret arbejder med, er
det overordnede mål at få musikken
til at sprudle, ånde og leve.
Koret giver jævnligt koncerter både
i Danmark og i udlandet; således
har koret været på koncertturné til
bl.a. Berlin, Barcelona, og senest til
Madrid og München.
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Ved julekoncerten i Sdr. Nærå kirke
vil der blive en engelsk afdeling med
nogle af de kendte carols, som efterhånden også er blevet dansk folkeeje,
og også nyere og ganske ukendte carols er på programmet.
Til en del af den engelske afdeling
får koret hjælp af pianist og organist
Berit Juul Rasmussen, som vil akkompagnere nogle af værkerne. Men
man skal naturligvis ikke snydes for
de gode gamle rød/hvide julesangeog salmer, så dem er der også nogle
af ved aftenens koncert.
Korets dirigent Christian Dyrst vil
knytte nogle korte kommentarer til
programmet undervejs.
Efter koncerten i kirken fortsætter vi i
Kirkeladen, hvor der både venter julegodter og mere sang.

Fyraftenssang
Dette efterår kommer fyraftenssangen til at stå i præsternes tegn, da hele
to af vores kirkes præster medvirker.
Vi begynder som sædvanlig kl. 17.00,
og arrangementet varer tre kvarter
Onsdag den 7. oktober
Erik Fonsbøl, som har fungeret som
præst i Nr. Søby-Heden og hos os i
Sdr. Nærå det sidste års tid, er født
og opvokset i en lille landsby, Gårslev
mellem Vejle og Fredericia.
Efter studentereksamen læste han
teologi i København og grønlandsk
ved Det grønlandske Lektorat, og
herefter rejste han sammen med sin
familie til den lille bygd Fiskenæsset i
Grønland, hvor han var præst i tre år.
Derefter flyttede familien til Ilulissat i
Nordgrønland et par år.
De næste tyve år virkede Erik Fonsbøl på Nordvestfyn i Føns-ØrslevUdby-Husby pastorat – kun afbrudt
af en orlov i Qaqortoq i Sydgrønland
i tre år.
De sidste tolv år af tiden som præst
var han også provst for Middelfart
provsti.Som 60-årig flyttede han sammen med sin kone Kirsten til Svanninge, og de næste ti år gik tiden
med at passe hus og have og børnebørn. Og nu som 70-årig er han begyndt som vikarpræst her i Midtfyns

provsti, hvilket for ham har vist sig
at være en rigtig dejlig tilbagevenden
til præstelivet. Ved Fyraftensarrangementet vil Erik især fortælle om sin
tid i Grønland og knytte nogle sange
til. For - som Erik siger - så er det
musikken og sangen der allerbedst
formår at udtrykke det, vi føler.
Onsdag den 5. november
Sdr. Nærå kirkes nye præst, Eva Lykke
Jensen, er vores gæst denne dag.
Se omtale og billede af Eva andet sted
i bladet.

Læsekredsen
Vi mødes igen til en ny sæson
i Kirkeladen kl. 19.30:

Tirsdag den 8.9:
Jamie Ford:
Kærlighed og andre trøstepræmier

Tirsdag den 27.10:
Anne Cathrine Riebnitzky:
Smagradsliberen

Torsdag den 26.11:
Lars Mytting:
Søsterklokkerne

Vel mødt til alle
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Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

Sted

Arrangement

8. september

Kl. 19.30

Kirkeladen

Læsekreds

15. september

Kl. 19.00

Kirkeladen

Valg til menighedsråd

20. september

Kl. 14.00

Markhuset

Høstgudstjeneste m/efterflg.
ost, brød og øl

30. september

Kl. 19.30

Kirkeladen

Sogneaften om kirkens klokker

4. oktober

Kl. 10.00

Kirken

Indsættelse af Eva Lykke Jensen

7. oktober

Kl. 17.00

Sdr. Nærå kirke

Fyraftenssang

20. oktober

Kl. 19.00

Kirken/kirkeladen

Kirkehøjskolen om Sdr. Nærå Kirke
og foredrag om det gode og det onde

27. oktober

Kl. 19.30

Kirkeladen

Læsekreds

29. oktober

Kl. 19.30

Kirkeladen

Spil dansk

5. november

Kl. 17.00

Sdr. Nærå kirke

Fyraftenssang

11. november

Kl. 19.30

Kirkeladen

EsbjergEvangeliet

26. november

Kl. 19.30

Kirkeladen

Læsekreds

6. december

Kl. 19.00

Kirken/kirkeladen

Advents- og julekoncert
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Menighedsrådsmøder:

Nyt menighedsråd:

Torsdag den 3. sept. kl. 19.00
Tirsdag den 6. okt. kl. 19.00
Onsdag den 4. nov. kl. 19.00

Onsdag den 25. nov. kl. 19.00

Møderne foregår i Kirkeladen

Siden sidst:
Dåb
24/5:
31/5:
5/7:
11/7:
19/7:

Ellen Marie Bang Jensen
Sofus Nordahl Olesen
Karoline Frederikke Eriksen
Malthe Perri Dahl Aabjerg Larsen
Nora Mai Vilsbøl Jørgensen

Vielse
4/7: Mia Kirstine Bay Seiling
og Joakim Rasmus Gilbro
Kirkelig Velsignelse
Ingen
Begravelse/bisættelse
20/5:
22/5:
12/6:
25/6:
2/7:
3/7:
28/7:
01/8:
12/8:

Birthe Bonde Jensen
Gunner Villiam Jensen
Keld Hindsgavl
Erik Emanuel Hansen
Bodil Poulsen
Niels Peter Larsen
Erling Rasmussen
Gudrun Olga Sofie Andersen
Lillian Birtha Andersen

Lørdagsdåb:
Der er mulighed for
lørdagsdåb i Sdr. Nærå kirke
følgende lørdag:
Lørdag den 3. oktober kl. 11.00

Adresser
Sognepræst:
Inge Dalsgaard,
Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, Tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
Sognepræst pr. 1/9:
Eva Lykke Jensen, Herringe,
Tlf. 6262 1363, E-mail: elje@km.dk
Sognepræst:
Vikar: Erik Fonsbøl, Tlf. 2330 3424
mail: erik@fonsboel.dk
Kirkeassistent og kirkesanger:
Marie Maegaard,
Birkelyvej 63, 5792 Årslev,
Tlf: 5193 9497.
E-mail: m_maegaard@yahoo.dk
Organist:
Inge Bjarke,
Svenstrupvej 26, 5260 Odense S,
Tlf. 5178 9851.
E-mail: ibjarke@webspeed.dk
Graver:
Ulrik Korsgaard,
Svendborgvej 72, 5750 Ringe
Tlf. 4031 9192.
E-mail: graversdrnaera@gmail.com
Formand for menighedsrådet:
Annette Lomholt,
Blæsbjerggyden 6, 5792 Årslev
Tlf. 6597 2299.
E-mail: a.m.lomholt@gmail.com
Kirkeværge:
Frank Karl,
Enggårdsvej 65, 5792 Årslev
Tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Regnskabsfører:
Henning Bakmand,
Ildfuglevænget 80, 5260 Odense,
Tlf. 2084 5008
E-mail: henningbakmand@hotmail.com
Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78, 5220 Odense SØ
Tlf. 3089 8407.
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa kirke
AUGUST
29. 12.s.e.trin
		
30. 12.s.e.trin

kl. 9.30
kl. 11.00
kl. 10.30

SEPTEMBER
6. 13.s.e.trin
13. 14.s.e.tirn
20. 15.s.e.t
27. 16.s.e.t

kl. 11.30 PJ
kl. 11.30 EF
kl. 14.00 ID
kl. 9.00 EF

OKTOBER
4. 17.s.e.trin
11. 18.s.e.trin
18. 19..e.trin
25. 20.s.e.trin

kl. 10.00 ID
kl. 10.00 EF
kl. 11.30 EF
kl. 10.00 ELJ Kk

Indsættelse af Eva Lykke Jensen

NOVEMBER
1. Alle Helgen
8. 22.s.e.trin
15. 23.s.e.trin
22. s.s.e.trin
29. 1.s.i advent

kl. 16.00 ID
kl. 10.00 ELJ
kl. 10.00 EF
kl. 10.00 ID
kl. 10.00 ID Kk

Alle Helgens gudstjeneste

DECEMBER
6. 2. s.i advent

kl. 19.00 ID

Advents- og julekoncert

Konfirmation			
Konfirmation
Konfirmation

Høstgudstjeneste Markhuset

Benyt gerne KIRKEBIL: Fynbus, Teletaxa, tlf. 6311 2255 (ring senest 2 timer før)
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 3089 8407

Se hjemmesiden for evt. aflysninger - www.snkirke.dk

MARK & STORM GRAFISK A/S

ELJ: Eva Lykke Jensen    EF: Erik Fonsbøl    PJ: Peter Jensen
ID: Inge Dalsgaard    Kk: Kirkekaffe

