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Vi tror på det, vort øje ser:
det kendte, sikre – intet mer –
en jordfødt, bundet viden.
Du under os en evighed,
et liv, som ingen grænser ved;
men dage dør i tiden.
DDS 248,2

Giv håbet rum i denne tid...
... sådan lyder det i en af de nye salmer i salmebogen, skrevet af den
norske salmedigter Svein Ellingsen.
Han døde som 90 årig her i foråret.
Svein Ellingsen skrev salmen efter
at have været i en dyb depression, så
han har skrevet den ud af sin egen
dyrtkøbte erfaring:
Giv håbet rum i denne tid
hvor langt du end er nede.
Hos den, som taber i sin strid,
er Herren skjult til stede.
Ved Kristi værk
du bliver stærk
og hviler i Guds fremtid.
Giv håbet rum i denne tid .. det er
gode ord at høre i denne ganske anderledes coronatid, vi er i lige nu.
Intet er, som det plejer. Kirken har
været lukket for første gang nogensinde. En påske uden gudstjenester,
det har været en sær og tom følelse.
Og det gør noget ved os, at alt pludselig er forandret. Når de daglige
vaner med ét brydes, sætter det sig
spor i sindet, kalder på eftertanke,
bekymring, ængstelse, frygt. Hvad
skal det ende med?
Men selv om kirken er lukket, er
budskabet ikke lukket. Det står
uforandret fast midt i alt det foranderlige. Vi kan leve i håb, fordi Jesus
med sin opstandelse påskemorgen
skabte håb og fremtid. Jesus siger
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det sådan: ”hvor jeg er, dér skal I
også være”. Vi skal være .. i håbet.
Og hvor der er håb, er der også
fremtid.
Så ... giv håbet rum i denne tid,
hvor langt du end er nede.
Det er gode ord at høre, men det
er bare ikke altid, vi kan bevare håbet. Når vi er langt nede, når virus
og sygdom truer os, og ikke bare os,
også vore nærmeste, ja hele livet og
samfundet, så kan vi let blive lidt
triste til mode, miste håbet. Men så
lyder det: ”hos den, som taber i sin
strid, er Herren skjult til stede”. Vi
er ikke alene. Den opstandne er hos
os med sit levende håb.
I tegneserien Radiserne siger Søren
Brun det på en lidt anden måde.
Han siger en dag eftertænksomt til
Nuser: En dag skal vi alle dø. Ja,
svarer Nuser, men det skal vi ikke
alle de andre dage.
Det er at give håbet rum. Håbet
rækker ud over det, vi kan styre og
have kontrol over. Håbet kræver
med andre ord mod til at være i det,
vi er i, uden at vide, hvordan det
ender. Paulus siger det sådan: ”Et
håb, som man ser opfyldt, er ikke
noget håb, men håber vi på det, vi
ikke ser, venter vi på det med udholdenhed”.
Hvis det får fodfæste i os, så kan hå-

bet og livet spire frem i os. Der kan
stadig være noget, der bekymrer os,
noget, vi er ængstelige for, kede af,
men det er, som et lille lys er tændt
forude og kalder os til at gå det i
møde.
I de her dage og måneder, hvor frygten for coronavirus har sat os alle i
mere eller mindre isolation, har vi
for alvor mærket, hvad vi betyder
for hinanden. Det kan føles trist og
ensomt at sidde hver for sig og ikke
kunne besøge hinanden, tage hinandens hånd, holde om hinanden. Det
er imod vores natur. Det er som at
sidde at fryse og vente på, at solen
skal varme os, og den kommer ikke.
Men det gør det måske også tydeligere for os, hvad påskens budskab
bringer os. Det er som at føle solen
varme. Hjælper os til at tage fat på
livet igen. Og det er det, der ligger
bag, når Svein Ellingsen skriver salmer, han vil gerne skrive lyset ind i
mørket. Livet ind i døden.

Hans egen yndlingssalme er Brorsons ”Her vil ties”, særligt ordene
”Vist skal du hente, kun ved at vente”. Det er håbets rum. Nok skal vi
en dag dø, men ikke alle de andre
dage. Håbet er et anker for sjælen.
Så giv håbet rum i denne tid …
Jeg gengiver her hele Svein Ellingsens salme, som har nr. 635 i
salmebogen. Selv om man ikke kender den, er det en god læsesalme,
fuld af fortrøstning og håb:
Vær stærk, min sjæl, i denne tid,
når du har tungt at bære!
Hold ud i prøvens stund, og lid
de døgn, du går i lære.
En dag til slut
blir mørket brudt
af lyset fra Guds fremtid.
Giv håbet rum i denne tid
hvor langt du end er nede.
Hos den, som taber i sin strid,
er Herren skjult til stede.
Ved Kristi værk
du bliver stærk
og hviler i Guds fremtid.
Se, mørket blir din modningstid!
Hold ud, til natten vender!
Se bort fra angst og indre splid,
du er i gode hænder!
Se, du er fri
og lever i
Guds løfterige fremtid.
Inge Dalsgaard
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Kirken er lukket ... var det en rigtig beslutning?
I den lille, fine bog om Alice i Eventyrland kommer Alice til en korsvej.
Der sidder en kat i et træ. Hun spørger katten: Hvilken vej skal jeg gå?
Og katten svarer: Det afhænger af,
hvor du skal hen.
Da det i begyndelsen af marts viste sig, at coronavirusset var mere
smittefarligt end først antaget og
dermed greb mere om sig, var det
regeringens holdning, at man skulle
gøre alt for at begrænse smittespredningen. Det var der, regeringen ville
hen. Og derfor blev der truffet beslutning om fra den 13. marts at
lukke alle offentlige institutioner, og
hertil hører kirken i denne sammenhæng, og personalet hjemsendes.
Nu skulle der holdes afstand.
Kirken blev lukket, døren låst, og
der skulle sættes en seddel på døren:
I kommer ikke ind. Hen over påsken har kirken været lukket. Det er
aldrig sket før i kirkens 1000-årige
historie.
Det har siden vist sig, at det har haft
effekt på smittespredningen. Men
spørgsmålet mange har stillet er, om
det var den rigtige beslutning at lukke kirken? Var der ikke netop brug
for, at folk kunne komme i kirken,
høre påskens budskab om håbet, der
lever i kraft af Jesu opstandelse, også
når vore egne håb brister, når mismod, bekymring og ængstelse griber
os? Eller i det mindste at kunne gå
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ind i kirken, sætte sig med sine tanker i dette på alle måder større rum
og finde fred i det?
I er mange, der har gjort brug af
gudstjenester i radio og tv, og af de
efterhånden mange onlinegudstjenester, der har været den lokale kirkes hilsen til sognet. Det har ikke
været det samme. Her mærker vi
virkelig, at vi savner at være sammen, savner det fysiske fællesskab.
Men det har været en mulighed for
at høre budskabet, synge med på
salmerne og for nogle at tage del i
nadveren .. sammen på afstand.
Når regeringen ville derhen, hvor
smittespredningen blev begrænset, var det den rigtige beslutning.
Og når vi står over for noget, der
rammer os alle i lige grad, så må vi
indordne os under de retningslinier, der gives ovenfra. Af hensyn til
hinanden. Og i kirken må vi sige, at
mange af os er i risikogruppen, aldersmæssigt.
Men det er også sådan, at når der
gives en retningslinie, der gælder
alle, så rammer det skævt. Der er
forskel på by og land, der er forskel
på mennesker, hvordan vi tackler
retningslinierne. Det, der ville kunne fungere ét sted, kan ikke fungere
et andet sted. Hvordan skulle der
gives retningslinier for det?

Det har været rigtig svært at skulle
sige til jer, der har ønsket dåb, at vi
højst må være 10 i kirken incl. personale. Det samme ved vielser. Til
begravelse har der været tilladelse
til at være 1 person for hver 4 m2 i
skibet, det giver max. 25 her i Sdr.
Nærå. Det har været svært at sætte
begrænsning på. Svært ikke at måtte hilse på hinanden, som vi plejer.
Men det er sket af hensyn til hinanden. Og heldigvis har der været
stor forståelse for det, selv om det
er svært.
I sangen Kringsatt af fjender spørges der: hvad skal jeg kæmpe med,
hvad er mit våben? Svaret er, at det
er troen på livet og på, at menne-

sker er noget værd. Noget, der skal
værnes om.
Hvad er vores våben mod corona?
Det er præcis det samme, troen på
livet og på at værne om mennesker.
Og det gør vi bedst ved håndhygiejne og afstand, også selv om afstand
i en periode betyder afsavn.
Det er nu meldt ud, at kirken åbner 18. maj. Endnu har vi ikke fået
retningslinier for, hvordan. Eller
om der bliver begrænset deltagelse
til gudstjenester. Vi venter spændt
på at høre nærmere, og vi vil gøre
alt for at komme i gang på en god
måde her i Sdr. Nærå.
Inge Dalsgaard
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Hvad nu, lille du?
Frygt ikke! Se, jeg forkynder
jer en stor glæde, som skal være
for hele folket.
I 2020 kontekst kunne dette glædelige budskab være, at der var fundet
en vaccine mod Corona. Før tror
jeg ikke, frygten forsvinder fra folk,
uanset hvor meget landet bliver åbnet. Desværre.
Der kan nå at ske meget, inden dette blad udkommer. Fase 2 er netop
sat i gang, men hvordan går hverdagen i skrivende stund for mig som
pensionist i en Corona tid? Tjah, allerførst fandt jeg et viskelæder frem.
Der var mange ting i kalenderen, der
skulle fjernes - revy, korsang, koncerter, teater, runde fødselsdage,
ferie til Kroatien, diverse familiebesøg - ja, og så nåede jeg lige på biblioteket, inden det lukkede. Har lige
læst Tom Buk-Swientys bog Løvinden. Den handler om Karen Blixens
liv. Det er en murstensroman. Jeg
skulle passe meget på ikke at falde
i søvn, før jeg havde lagt bogen til
side. Ellers kunne hovedet hurtigt
blive læderet. Nogle venner siger, at
det kan vel ikke blive værre, hovedet
altså. Det overhører jeg. Nå, men
for resten skrev Karen Blixen på en
gammel Corona skrivemaskine. Det
var nu ikke det, hun blev syg af. Det
var snarere, at Bror Blixen trykkede
på forskellige kvindelige tangenter.
6

Ellers synes jeg, det er svært at forholde sig til hele situationen. Jeg var
f.eks. ikke enig i, at kirkerne lukkede udover de kirkelige handlinger.
Mange kunne måske have ønsket sig
at få styr på tankerne. Hvorfor skulle
de ikke have lov til at besøge kirken?
Der kan være virus på håndtaget –
nå ja, men vi har f.eks. gået en tur i
Svanninge Bakker og åbnet 5 låger.
Der kan også være virus, men hvis
man har sin lille håndspritflaske ved
hånden, skulle det problem være
løst. En gang imellem synes jeg, den
sunde fornuft er sat på pause, men
jeg er jo ikke ekspert, og dem har vi
rigtig mange af, så mange, at man
sommetider kan føle, det er dem,
der regerer og ikke politikerne.
Det værste for mig er nok,
at jeg føler, den personlige
frihed er indskrænket betydeligt. Lukkede grænser,
overvågning, løftede pegefingre, hårdere straffe og
bøder, forvirring om, hvad vi må og
ikke må. Måske er det nødvendigt,
men jeg kan ikke li´ det.
Asger Aamund skrev forleden, at
han synes, vi var på vej til at indføre
et mildt DDR. Det er der vist ingen,
der håber vil ske i det lange løb. Nå,
det var lidt brok, og det er svært at
blive kureret for i tiden.
Jeg håber, vi kan bevare humoren.
Man kan ofte bruge humoren som
forsvarsmekanisme i pressede situationer, som dem vi i øjeblikket

går igennem. Den sætter et smil på
vores ansigt, og det er også meget
smittende, og det er en smitte, der
gerne må udbredes.
»Hvis det hele ikke var så sørgeligt,
ville man simpelthen omkomme af
latter«. En gammel Storm P. flue,
som er meget aktuel i tiden.

Så til det positive. Genbrugspladsen blev åbnet. Lang kø af biler og
2 Security vagter, som sørgede for,
at der ikke kom for mange biler ind.
Da det blev min tur, var jeg den
eneste ved haveaffaldet, og de ti biler, de lukkede ind ad gangen, fyldte
ikke meget. Nå, men sådan skal det
åbenbart være.
Nå men nu til noget pudsigt. Det er
blevet moderne at sige, at ”vi åbner
op” i stedet for ”vi åbner.”
Det danske sprog er svært. Hvis

man derimod siger: ”Vi lukker op,”
så er man jo nødt til at have biordet
”op” med, for ellers er betydningen en anden. Nå det var bare lidt
sprogvrøvl.
Mange ord er blevet moderne i
denne tid: Takeaway, varer to go,
samfundssind, hudsult, afstand,
flokimmunitet, håndsprit, mørketal,
værnemidler (det minder lidt om
krigen.) Dem der laver midlerne
er måske værnemagere – nå det var
bare en lille spøg, Corona hår, (nogle bliver klippet hjemme. Det giver
mange fine Boris Johnson frisurer).
Så har vi heldigvis Phillip Faber
hver morgen. Som i gamle kaptajn
Jespersens dage, startes med morgengymnastik, så alle led knirker.
Birte mener, jeg også er nødt til
gymnastikken før sangen.
Jeg brø´s mig ikke meget om gymnastik.
Efter Faber er dagen fri til have,
gåtur, udflugt eller hvad vi nu kan
finde på. Haven har aldrig været så
fin på så tidligt et tidspunkt. Dog
kunne jeg godt ønske en udbredt
skvalderkål virus, men det er vel
ikke muligt.
På én af vores ture i det flotte aprilsvejr kom Birte og jeg til Sinebjerg
Strand ved Dyreborg. Pludselig
dansede et par marsvin ballet næsten i vandkanten. Det var en god
oplevelse.
Efter endt arbejde/gåtur/udflugter
kan vi så nyde at se plænerobotten
arbejde, mens vi nyder et glas vin på
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terrassen. Efter TV aviserne kan vi
begynde at se genudsendelserne i
TV. Poul Reichhardt er et hit. Det er
mindst 20. gang, han ikke tager afsted med Klinke Hans, men i stedet
løber tilbage til Astrid Villaume på
Bakkegården og jobbet som bonde
og ægtemand. Han må snart være
træt af alt det renderi.
Jeg vil lige nævne fredagssangen
med Mads Steffensen og Phillip Faber. For et par gange siden sang Katinka sangen Forårsdag. Det er noget af det smukkeste jeg længe har
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hørt. Hun er en fantastisk, autentisk sangerinde. Det kommer lige
fra hjertet. En stor overraskelse var
også Lau Højen, forsanger i Carpark North, der sang: Se nu stiger
solen. Sikken indlevelse. Hvor var
det flot.
Nå, men nu venter der et glas rosé
på terrassen. Pas på jer selv. Lad
ikke frygten få overtaget, og glem
for guds skyld (undskyld Gud) ikke
humoren.
Jørgen Bai Jepsen

ORIENTERINGSMØDE
Hvordan arbejder man i et menighedsråd?
Kom og hør, hvad der sker
i et menighedsråd
...og lade dig stille op til
valget den 15. september.

Orienteringsmøde afholdes
i Kirkeladen tirsdag
den 19. august 2020 kl. 19.00
Der skal vælges nyt menighedsråd med tiltrædelse 1. søndag i
advent. I Sdr. Nærå skal vi have
valgt 7 medlemmer.
Nogle af de nuværende medlemmer stopper, så vi har brug for, at
nogle af jer melder jer til arbejdet i menighedsrådet for de kommende 4 år.
I følge en ny lov om menighedsrådsvalg skal menighedsrådets
medlemmer i fremtiden vælges
på en valgforsamling. Forinden
afholdes et orienteringsmøde
tirsdag den 19. august. Det
skal bruges til at skabe interesse
for valget. På mødet bliver der
mulighed for en drøftelse af visioner for det fremtidige menighedsrådsarbejde. Der vil blive

aflagt regnskab for 2019 og
fremlagt forslag til det kommende års budget. Man vil orientere
om arbejdet i menighedsrådet i
den forløbne valgperiode og om
kommende opgaver. Man vil
ved mødet undersøge, hvem der
vil være interesseret i at opstille
som kandidater til menighedsrådet. Valg af medlemmer til
menighedsrådet sker ved valgforsamlingen, der afholdes den
15. september 2020. Nærmere
orientering om dette møde i næste kirkeblad. Menighedsrådet
og valgbestyrelsen har ansvaret
for at tilrettelægge og afholde
orienteringsmødet.

Kjeld Hansen, fmd. for valgbestyrelsen
Annette Lomholt, fmd. for menighedsrådet
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Ny medarbejder

Sognearrangementer
Sommermøde
Søndag den 14. juni kl. 14.00

Vi vil i Menighedsrådet gerne byde
velkommen til Heidi, som vi har
valgt at ansætte i en fleksjobsstilling som gravermedhjælper pr. 01.
april 2020 og foreløbig året ud.
Heidi har gennem et beskæftigelsesrettet forløb været i jobafklaring
hos os, og som afslutning på dette forløb fik hun tilkendt fleksjob
ved Faaborg-Midtfyn Kommune i
marts måned i år.
På kirkegården viste Heidi sig som
en glad og arbejdsom medhjælper
for vores graver Ulrik, og derfor
så vi gode muligheder i at tilbyde
hende at fortsætte hos os.
Når I har jeres gang på kirkegården, vil I, som en del af dagligdagen sammen med Ulrik, møde en
glad og smilende Heidi, og vi håber
at I vil være med til at byde hende
godt velkommen.
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I forbindelse med 100 året for genforeningen får vi til sommermødet
besøg af en meget spændende foredragsholder, tidl. chefredaktør Siegfried Matlok.
Siegfried Matlok er født og opvokset
i Sydslesvig i en dansk-tysk grænselandsfamilie. I sin opvækst havde han
de nationale modsætninger tæt inde på
livet, fordi dele af Matlok-familien efter 1945 indtog et dansk standpunkt.
Matlok besøgte den danske skole, men
fastholdt sit tyske ståsted, bl.a. fordi
han afviste den til tider nationalistiske
og hadefulde anti-tyske tone i danske
kredse syd og nord for grænsen.
Han har været chefredaktør for det
tyske mindretals avis, Der Nordschleswiger, i mere end 40 år. Han var i 24
år den første leder af det tyske mindretals sekretariat ved regering og Folketing i København og har for sin indsats
modtaget danske og tyske ordener.
I 2015 fik han af Dronningen tildelt Ebbe Munck-prisen. Han er en
kendt foredragsholder og kommen-

tator i dansk-tyske anliggender. Vi
har bedt Siegfried Matlok fortælle
om 100-året for genforeningen og
det tyske mindretals historie og udfordringer i nutid og fremtid.
I skrivende stund ved vi ikke,
hvordan betingelserne for åbning
af kirken bliver, og hvor mange vi
må samles. Det kan måske blive
nødvendigt med tilmelding, så
check hjemmesiden.

Kirkecykeltur
Onsdag den 24. juni kl. 15.30
fra Sdr. Nærå Kirke

Vi håber at kunne gennemføre cykelturen, men hold øje med hjemmesiden.

Konfirmation i
Sdr. Nærå kirke
29. og 30. august
kl. 10.30
På grund af Coronakrisen blev vi
frataget muligheden for at afslutte
konfirmationsforberedelsen og holde konfirmation den 25./26. april.
Det havde I konfirmander glædet
jer meget til, vi havde glædet os i
fællesskab til en festlig konfirmation, så det var rigtig synd for jer og
jeres forældre.
Der er fastsat en ny dato i slutningen
af august, og så håber vi, det bliver
muligt. I skrivende stund er der ikke
meldt noget nyt ud fra regeringen,
hvad der bliver muligt efter 10. maj,
men vi vil under alle omstændigheder finde den bedst mulige løsning.

Så skal cyklerne pumpes og madkurven gøres klar til vores årlige
kirkecykeltur. Vi begynder kl. 15.30
for at kunne være hjemme, inden
mørket og aftenkøligheden har
sænket sig for meget.
Turen går til Lindved Møllegård,
hvor vi har fået lov at komme ind
at høre lidt. Og videre til Stenløse
kirke, hvor sognepræst Matias Kærup fortæller om kirken.
Og som vanligt har vi O.P.Andersen
med. Så kom I blot med jer selv og
cykelhumøret. Og det er også muligt at køre med i bil.
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Konfirmation lørdag kl. 10.30
Louise Horne Levin
Birkum Kohavevej 116,
5220 Odense SØ
Laura Freltoft Stenderup
Fyrreparken 12
Josephine Thyregod Griffiths
Rødtjørnvej 59, 5200 Odense V
Ditte Theil Scheler Nielsen
Smedegyden 1
Emma Kraglund Kjær
Torpelundsvej 1
Signe Lauritzen Andersen
Lindegårdsvænget 5
Freya Victoria Eifos Quaade
Møllevej 14

Oliver Høegh Estrup Petersen
Hestehavevej 11 A
Simon Skjerning Larsen
Møllehøjvej 25
William Pors
Møllehøjvej 46
Noah Simonsen
Kløvervej 26
Jonas Espensen Mortensen
Møllehøjvej 27
Thomas Bech Andersen
Møllehøjvej 15
Noah Alexander
Holme Lungskov
Lundegårdsvej 13

Tobias Ellegaard Frederiksen
Smedebakken 15
Marius Bendix Buchhave
Floravænget 15
Marius Sonne Hansen
Floravænget 18
Rasmus Stæhr Madsen
Bøgeparken 24
Mathias Juhl Kingo
Kirkebakken 3
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Datoer for
konfirmation
2021: 17. og 18. april
2022: 30. april og 1. maj
2023: 22. og 23. april
Der tilbydes konfirmation også
om lørdagen. Det er dog en
forudsætning, at der kan ske
en rimelig fordeling på hhv.
lørdag og søndag.

Konfirmation søndag kl. 10.30
Martha Marie Rasmussen
Kertemindevej 79, 5540 Ullerslev

Julie Petersen
Overvejen 98

Mathilde Bhumika Mathiasen
Møllehøjvænget 52

Anders Thore Hansen
Birkum Kohavevej 45

Johanne Filt Elleby
Sophie Frederikkevej 48, Tåsinge

Mads-Emil Buus Andersen
Faunavænget 3

Frederikke Vedsted Nicolajsen
Møllehøjvænget 56

Matthew James Tuxen Schwab
Nøddevænget 12

Line Ellegaard Ipsen
Rønnebærvej 23

Frederik Holmlund Moll
Møllehøjvej 41
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Ny kirkebilsordning
Ferritslev Taxa har solgt deres forretning, og det indebærer, at vi i
nogen tid ikke har haft en kirkebilsordning til Sdr. Nærå kirke. Det har
ikke været så let at finde frem til en
ny ordning.
Fremover vil vi tilbyde jer at benytte
Teletaxa, der hører under Fynbus.
Hvis I ønsker at benytte kirkebil
til gudstjenester og arrangementer,
kontakter I selv Teletaxa senest to
timer før, gudstjenesten eller arrangementet begynder. Det koster 35
kr. pr. tur. I skal selv lægge ud, men
I kan bede om kvittering og ved af
levering af den til kirken, får I pen-

gene refunderet. Og det skal oplyses, om I bruger rollator og kørestol.
I skal ringe på tlf. 6311 2255.
Se evt. mere under
www.fynbus.dk, Flextrafik,
FåborgMidtfyn kommune

Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

1. juni
Kl. 14.00
		

Sted

Arrangement

Sdr. Nærå
præstegårdshave

Fælles friluftsgudstjeneste
i provstiet AFLYST

14. juni
Kl. 14.00
Præstegårdshaven Sommermøde. Måske
			
tilmelding, se hjemmesiden
24. juni
Kl. 15.30
Kirken
			

Kirkecykeltur til Lindved
og Stenløse

6. sept.
Kl. 7.30?
Fra kirken
			

Sogneudflugt
AFLYST pga. corona

20. sept.
Kl. 14.00
Markhuset
			

Høstgudstjeneste
m/efterflg. ost, brød og øl

På grund af corona og usikkerheden om, hvad der bliver muligt, er det her
ved indlevering af kirkebladet til trykning ikke muligt at planlægge efteråret. Men hold øje med hjemmesiden. Og næste kirkeblad.
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Siden sidst
Dåb:
Ingen
Vielse
Ingen
Kirkelig Velsignelse
Ingen
Begravelse/bisættelse
21/4: Edel Kirstine Würtz
24/4: Inger Helene Petersen
30/4: Jette Lynggren Jørgensen
19/5: Leif Hansen

Adresser
Sognepræst:
Inge Dalsgaard,
Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
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

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb
i Sdr. Nærå kirke følgende
lørdage:
Lørdag den 11. juli kl. 11.00
Lørdag den 3. oktober kl. 11.00

Menighedsrådsmøder:
Torsdag den 28. maj kl. 19.00
Onsdag den 19. juni kl. 19.00
Møderne foregår i Kirkeladen

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
mail: henningbakmand@hotmail.com
Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 3089 8407.

Hjemmeside: www.snkirke.dk
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa kirke
Se hjemmesiden for evt. aflysninger
MAJ		
21. Kr. Himmelfart
kl. 10.00 ID		
24. 6.s.e.p
kl. 10.00 EF		
31. Pinsedag
kl. 10.00 ID		
			
JUNI			
AFLYST11. 2. pinsedag
kl. 14.00 v/provstiets præster
Fælles friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå
17. Trinitatis
kl. 10.00 EF		
14. 1.s.e.t
kl. 14.00 ID
Sommermøde
21. 2.s.e.t
kl. 11.30 EF		
28. 3.s.e.t
kl. 10.00 ID		

AUGUST		
12. 8.s.e.trin
kl. 10.30 EF Kk
19. 9.s.e.trin
kl. 19.00 EF
16.10.s.e.trin
kl. 19.00 EF
23.11.s.e.trin
kl. 10.00 ID Kk
29. 12.s.e.trin
kl. 10.30 ID
30. 12. s.e. trin
kl. 10.30 ID

Konfirmation
Konfirmation

EF: Erik Fonsbøl, ID: Inge Dalsgaard, Kk: Kirkekaffe
Benyt gerne KIRKEBIL: Fynbus, Teletaxa, tlf. 6311 2255 (ring senest 2 timer før)
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 3089 8407

MARK & STORM GRAFISK A/S

JULI			
15. 4.s.e.trin
kl. 10.00 EF		
12. 5.s.e.trin
kl. 10.00 ID
19. 6..e.trin
kl. 10.00 ID Kk
26. 7.s.e.trin
kl. 10.30 EF

