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Et hus at komme til,
velkommen her du være vil.
Bygget af sten, af ånd og krop,
rejser sig op,
solid, urokkelig
et hus du trygt kan høre hjemme i.
Janne Mark 2009

Om at faste – og om at feste
Det er fastetid. Ud over hele jor
den har man haft denne i grunden
sære skik med at faste. Nede sydpå
kalder man Fastelavn for Karneval
– en kæmpestor udklædningsfest
med store optog i gaderne, inden
man siger farvel til kødet, som carne
vale egentlig betyder. Også muslimer
holder deres Ramadan – en måned,
hvor man hverken må spise eller
drikke mellem solopgang og solned
gang, og sådan er det med de fleste
religioner.
Jeg kender faktisk kun ét sted,
hvor man ikke holder faste, og det
er i Grønland. Der er fasten aldrig
rigtig slået an. Fastelavns søndag
hedder i Grønland ikke Faste
lavns søndag, men Jiisusip Kuisiffia, Jesu dåbsdag. Måske skyldes
det, at grønlænderne i gamle dage
stort set altid fastede. Det var sjæl
dent, der var mad nok til alle – men
jeg tror først og fremmest, det er
fordi, sådan noget som faste slet
ikke passede med det gamle grøn
landske livssyn. Det lå dybt i deres
sind, tror jeg, at gribe dagen – carpe
diem, som det hedder – så hvis der
for eksempel var mad, så ville det
da være temmelig åndssvagt ikke at
spise det. Hvis der er mulighed for
fest, så ville det da være åndssvagt
ikke at holde den. Hvis der er et liv,
så ville det da være åndssvagt ikke
at leve det fuldt ud – og med fuld
glæde.
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Jeg holder helt klart med grønlæn
derne. Og det tror jeg egentlig også
Jesus, ville have gjort. Han gav ikke
meget for alle de forskellige religiøse
skikke og traditioner, hans samtid
gik så højt op i. Fromt hykleri kaldte
han det, når folk skulle vise andre,
hvor meget de fastede, og hvor me
get de bad, og hvor gode de i det
hele taget var. Jesus selv blev kendt
som en fråser og dranker. Engang
ved et bryllup lavede han 600 liter
vand om til vin. Og det skyldtes må
ske, at livet for ham var for vigtigt
og for stort og vidunderligt til at
blive pakket ind i alle disse mærkeli
ge påhit, religionerne mange gange
kan plage mennesker med. Engang
blev han spurgt: Hvorfor faster du
og dine disciple ikke, når nu alle an
dre gør det? Og han svarede: Man
kan da ikke faste, når man er til
bryllupsfest – og det var præcis så
dan en fest, livet var, når han var til
stede. Og det er måske så det, der
er livet. Hverken maden eller fasten
eller nok så fromme asketiske øvel
ser, men det at være sammen med
hinanden. Festen for livet. Tænk, at
vi er sammen!
Desværre er det ikke altid så ligetil.
Tilsyneladende er det dybt kompli
ceret, og somme tider kan vi slet ikke
holde det ud – fællesskabet, og så
har vi allermest lyst til at forlade det
og bare være os selv – måske bare

være sammen med vores skærm, for
det er ikke nær så kompliceret. Men
det er jo ikke så godt, hvis det nu
er fællesskabet med levende menne
sker, der er det vigtigste – det, der
er selve livet. Så hvad gør vi nu, hvis
vi ikke ligefrem skal gå glip af livet?
Ja, så går vi i kirke. Og det gør vi,
fordi en gudstjeneste altid er en stor
opfordring til og en stadig øvelse i at
være sammen med mennesker – ja,
vi siger det endda, så det ikke kan
misforstås: Du skal simpelt hen lære
at elske mennesker! Det er det, der
betyder alt. Deri er selve livet! For

det er kærligheden, der gør det ikke
blot muligt, men også vidunderligt
at være sammen. Det ved enhver,
der har prøvet det.
Derfor går vi i kirke – for at møde
kærligheden igen og igen i håb om,
at den vil følge med os ud i vores
hverdag, så det at være sammen
med mennesker ikke bliver en plage
fuld af frygt og stress og bange anel
ser, men en fest – en fest fuld af liv
i overflod.

Bibelen 2020

ved de kirkelige handlinger skal følge
den autoriserede oversættelse.

Den 20. marts udgives
en ny oversættel
se af
Bibelen. En oversæt
telse i et mere mund
ret og nutidigt sprog.
Sprogkyndi
ge folk i
hebraisk og græsk har
oversat den, hvorefter den er gået
videre til forfattere og sprogfolk,
der har skullet gøre formuleringer
ne mere alment forståelige og mere
velegnet til oplæsning.
Bibelen 2020 bliver ikke autoriseret,
dvs. det bliver ikke den bibel, der vil
blive brugt i kirken, den er mere be
regnet til læsebrug derhjemme. Bi
skop Tine Lindhardt har dog givet til
ladelse til, at der må læses fra Bibelen
2020 i gudstjenesten, mens ritualer

Så velkommen til livet!
Erik Fonsbøl

Vi gør allerede brug af nyoversættel
sen af Ny Testamente fra 2007, kal
det Den ny Aftale. Vi læser fra den
ved epistelteksterne (brevene), mens
evangelielæsningen sædvanligvis læ
ses fra den autoriserede oversættelse.
Nyudgivelsen vil blive markeret ved
festgudstjeneste i alle domkirkerne.
Ved gudstjenesten i Sdr. Nærå kirke
vil udgivelsen også blive markeret,
og bibelteksterne vil blive læst fra
den nye oversættelse.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
Der kan læses mere på Bibelselska
bets hjemmeside:
www.bibelselskabet.dk
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De 10 bud
De 10 bud blev givet til det jødiske
folk mere end 1000 år før, Jesus
blev født.

4.	
Du skal ære din far og din
mor
	
(Du skal ære din far og din
mor, men de skal ikke bestem
me over dig)

Ifølge Det Gamle Testamente fik
Moses budene givet af Gud på Si
naibjerget.

5. Du må ikke slå ihjel
	Du må ikke slå ihjel, kun hvis
du gør det i Guds navn)

Folkekirken og mange andre luther
ske kirker følger Martin Luthers
redigering af De 10 bud, som han
blandt andet anvendte i »Luthers
lille Katekismus«.

6. Du må ikke bryde ægteskabet
	(Du må gerne bryde ægteska
bet. Det tager kun et splitse
kund på nettet)

Trænger de til en reformering, eller
har tiden allerede reformeret bude
ne? Tjah.

7. Du må ikke stjæle
	(Du må gerne stjæle eller svind
le, hvis din næste ikke har gjort
nok for at forebygge det)

Her er et bud på, hvordan de kunne
lyde i dag.
1.	Du må ikke have andre guder
end mig
	(Du må gerne have andre guder
end mig, men lad være med at
skilte med det)
2.	Du må ikke misbruge Herren
din Guds navn
	
(Du må helst ikke misbruge
Herren din Guds navn, men
blasfemiparagraffen er afskaf
fet)
3. Du skal holde hviledagen hellig
(Du skal holde hviledagen)
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8.	Du må ikke sige falsk vidnes
byrd imod din næste
(Du må gerne bruge fake news)
9.	Du må ikke begære din næstes
hus
	(Du må ikke lade misundelsen
løbe af med dig, men gerne
være egoistisk)
10.	Du må ikke begære din næstes
hustru, folk eller fæ eller noget,
der hører din næste til
	(Du må helst ikke være så grå
dig, at det bliver opdaget)
Det er måske lidt provokerende,
men vel ikke helt usandt nu til dags.
Der er nok ikke mange mennesker,

der frygter Gud, hvis man ikke over
holder de ti gamle bud.
Mennesket i dag er, ja undskyld, me
get selvcentreret. Det er selvfølgelig
kun min påstand. Den værste frygt
er ikke at overtræde de ti bud. Fryg
ten er snarere, at man i sit korte liv

ikke opnår den selvrealisering, man
ønsker og føler, man har ret til.
Vi kræver først, før vi er parat til at
yde noget. Giv mig, så vil jeg også
give dig noget.
Nå ja, men er det så galt? Svaret
blæser i vinden.

Jørgen Bai Jepsen

Menighedsrådsvalg 2020
Orienteringsmøde forud for valg til menighedsråd afholdes
tirsdag den 12. maj 2020 kl. 19.00.
I følge en ny lov om menighedsråds
valg skal menighedsrådets medlem
mer i fremtiden vælges på en valg
forsamling.
Forinden afholdes et orienterings
møde tirsdag den 12. maj 2020. Det
skal bruges til at skabe interesse for
valget. Mødet vil blive annonceret
senere.
På mødet bliver der mulighed for
en drøftelse af visioner for det frem
tidige 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 for
løbne valgperiode og om kommen
de opgaver.
Man vil ved mødet undersøge,
hvem der vil være interesseret i at

opstille som kandidater til menig
hedsrådet.
Valg af medlemmer til menigheds
rådet sker ved valgforsamlingen, der
afholdes den 15. september 2020.
Nærmere orientering om dette mø
de i næste kirkeblad.
Menighedsrådet og valgbestyrel
sen har ansvaret for at tilrettelægge
og afholde oienteringsmødet.
Kjeld Hansen, formand for valgbestyrelsen
Annette Lomholt, menighedsrådet
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Konfirmation i Sdr. Nærå kirke 25. og 26. april kl. 10.30
Konfirmation lørdag kl. 10.30
Louise Horne Levin
Birkum Kohavevej 116,
5220 Odense SØ
Martha Marie Rasmussen
Kertemindevej 79, 5540 Ullerslev
Laura Freltoft Stenderup
Fyrreparken 12
Josephine Thyregod Griffiths
Rødtjørnvej 59, 5200 Odense V
Ditte Theil Scheler Nielsen
Smedegyden 1
Tobias Ellegaard Frederiksen
Smedebakken 15
Marius Bendix Buchhave
Floravænget 15
Marius Sonne Hansen
Floravænget 18
Mathias Juhl Kingo
Kirkebakken 3

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

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 for
udsætning, at der kan ske en
rimelig fordeling på hhv. lør
dag og søndag, men de gange,
vi har haft lørdagskonfirma
tion, er det gået fint op.
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Konfirmation søndag kl. 10.30
Mathilde Bhumika Mathiasen
Møllehøjvænget 52

Julie Petersen
Overvejen 98

Johanne Filt Elleby
Sophie Frederikkevej 48, Tåsinge

Anders Thore Hansen
Birkum Kohavevej 45

Frederikke Vedsted Nicolajsen
Møllehøjvænget 56

Noah Alexander
Holme Lungskov
Lundegårdsvej 13

Freya Victoria Eifos Quaade
Møllevej 14
Emma Kraglund Kjær
Torpelundsvej 1
Signe Lauritzen Andersen
Lindegårdsvænget 5
Line Ellegaard Ipsen
Rønnebærvej 23

Mads-Emil Buus Andersen
Faunavænget 3
Rasmus Stæhr Madsen
Bøgeparken 24
Matthew James Tuxen Schwab
Nøddevænget 12
Frederik Holmlund Moll
Møllehøjvej 41

Konfirmanderne i Sdr. Nærå
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Højskoledagen
lørdag den 22. februar 2020
Næstekærlighed og mod. Det er
blandt andet de kvaliteter, der har
fået sognepræsten i Strib, Jes Rønn
Hansen, og solooboisten i Det kgl.
Kapel, Henrik Goldschmidt, til i pe
rioder at forlade de trygge rammer
i Danmark for at virke henholds
vis som feltpræst og som skaber af
Middle East Peace Orchestra.
På Højskoledagen overværede vi to
engagerede og medrivende fortæl
lere, der kunne berette om livet i en
fremskudt lejr i den såkaldte grønne
zone i Helman-provinsen i Afghani
stan, om at færdes i et område med
intifada og selvmordsbælter i lsrael
og på Vestbredden. Det var tanke
vækkende og meget givende at høre,
hvordan man som feltpræst kom
meget tæt på de udsendte soldater,
som havde et helt åbenlyst og for
ståeligt behov for sjælelig omsorg i
forbindelse med de alt andet end
ufarlige patruljer. Vi fik en nuance
ret og kompetent gennemgang af
feltpræstens virke, der er meget mere
end gudstjeneste under fjerne him
melstrøg.
Højskoledagens deltagere havde en
hårfarve, der indikerede, at de ikke
var historieløse. lmidlertid var det et
meget stille auditorium, der hørte
om Henrik Goldschmidts jødiske
familie, hvilke trængsler og tragedier
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de havde gennemlevet og på miraku
løs vis – for nogles vedkommende –
overlevet. Bogen »Manden, der ville
reparere verden med musik,« kan
i den forbindelse varmt anbefales.
Vi fik flere »smagsprøver« på, hvor
dan musikken kan slå bro mellem
mennesker, og i en dejlig atmosfæ
re blev vi orienteret om, hvorledes
»Goldschmidts Musikakademi« har
udviklet sig fra den spæde start på
Nørrebro i København. Et prisvær
digt non-profit initiativ, der fortjener
stor anerkendelse.
Højskoledagen var absolut vellykket
og føjede sig til rækken af gode ar
rangementer, hvorfor det er passen
de afslutningsvis at takke tilrettelæg
gerne: Bliv endelig ved!
-gens

Sognearrangementer
Kirkeklokkerne
i Sdr. Nærå kirke
Onsdag den 18. marts kl. 19.30
Organist og klokkespecialist Erik
Kure, Vejle:
Erik Kure har tilbudt os et foredrag
om Sdr. Nærå kirkes klokker.
Udover at fortælle om klokkerne og
den samtid, den ældste klokke fra
1593 blev til i, herunder lokale, na
tionale og internationale relationer
til kirken, vil han også fortælle mere

generelt om den historiske brug af
klokker.
Foredraget bliver ledsaget af bille
der, tekst og lyd, så vi bliver me
get klogere på de klokker, der hver
dag kalder til arbejde og til hvile, til
søndagens gudstjeneste og til højti
der, og som markerer såvel festlige
som triste begivenheder.

Påskemåltid
Skærtorsdag aften den 9. april
byder vi igen på fælles påskemåltid
efter gudstjenesten.
Vi begynder med gudstjeneste kl.
18.00, hvorefter der er dækket op i
Kirkeladen til et let og lækkert mål
tid.
Det koster kr. 75, alt incl.
Tilmelding senest onsdag den 1. april
til Inge Dalsgaard,
tlf. 6599 1164 el mail:
idj@km.dk

Musikgudstjeneste
St. Bededagsaften 7. maj kl. 19.00
– med koncert og fællessang
Få dage før St. Bededag fejrer
Danmark 75-året for befrielsen, og
det vil vi også markere i Sdr. Nærå
kirke med en særlig koncert et par
dage senere – på St. Bededags af
ten.
Med et koncertarrangement kal
det En lærke letted’ har ensemblet
SAGA, der består af de fire sanger
inder Freja Eva Lockenwitz, Nan
na Varmer Ipsen, Angelica Asp og
Lykke Appelon Ilkjær fokus på al
sang og den danske sangskat.
Under krigen samledes danskerne
om musikken, og som en fredelig
protest styrkede man sammenhol
det og fædrelandsfølelsen med Al
sang.
Alsangssamlingerne blev kæmpe
store under krigen, og ved koncer
ten her hyldes det fællesskab, der
opstår gennem fællessang.

Velkommen til enhver.
For den danske sang er ikke blot en
ung, blond pige – den er et værn mod
had, fascisme og undertrykkelse.
Fællessang vil derfor indgå som et
tilbagevendende samlingspunkt gen
nem koncerten, »Herre, gør mig til et
redskab for din fred« – Frans af As
sisi’s udødelige ord, tonesat af Nils
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1940’ernes musikalske samtid til vo
res tid.
De fire sangerinder i SAGA er alle
uddannet på Syddansk Musikkon
servatorium 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 kir
ke.

La Cour, indleder koncerten, som
bygges drama
turgisk op over be
vægelsen fra mørke til lys, fra krig
til fred. 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 iko
niske 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.
Tekster af Kaj Munk vil desuden
kunne høres i et nykomponeret værk,
»Belejringssange«, som SAGA har
bestilt til lejligheden. Musikken er
skrevet af den unge fremadstormen
de komponist Matias Vestergård
Hansen, som i kraft af et lyrisk,
moderne tonesprog bygger bro fra
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Udover samarbejdet i ensemblet SA
GA har de hver især mange enga
gementer både inden for operaer,
musicals, koncertkor m.m.
Efter koncerten i kirken fortsætter vi
i kirkeladen med varme hveder og et
par sange mere.
Velkommen til en anderledes og
spændende St. Bededagsaften!

Månedens salme
Marts: 831: Nu ligger vejen øde
(Leif Mikkelsen)
April: 804:	Det sused af vinger
i luften i nat
(Lisbeth Smedegaard
Andersen)
Maj: 969:	Jeg ved en sang der
aldrig ender
(Helle S. Søtrup)
Juni: 807:	Den lange lyse sommerdag
(Lars Busk Sørensen)

Fælles friluftsgudstjeneste

Sommermøde
Søndag den 14. juni kl. 14.00

2. pinsedag d. 1. juni kl. 14.00
– i Sdr. Nærå præstegårdshave,
Kirkevej 20.
Kom og vær med til en festlig pin
segudstjeneste i forhåbentlig dejligt
vejr.
Sdr. Nærå sogn er i år vært ved den
årlige friluftsgudstjeneste 2. pinse
dag i Midtfyn provsti. Gudstjene
sten holdes i præstegårdshaven, og
Simon Jylov, præst i Espe/Vantinge/
Hillerslev, prædiker.
Der medvirker som tidligere år et
folkekor, et lokalt børnekor og in
strumentalister. Enhver interesseret
indbydes til at være med i folkeko
ret, som øver torsdag d. 28. maj kl.
19-21 i Kirkeladen, Kirkevej 20,
5792 Årslev.
Tilmelding til folkekoret senest d. 19.
maj til dirigent Ulla Poulsen, tlf. 2032
0152 eller pr. mail:
up1955@gmail.com
Medbring gerne stol eller tæppe og
kaffekurv, som kan nydes i haven
efter gudstjenesten.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstje
nesten i Sdr. Nærå kirke, og kaffen
kan indtages i Kirkeladen. Man kan
parkere ved Sdr. Nærå kirke, ved
biblioteket og i præstegården.

I forbindelse med 100 året for
genforeningen får vi til sommermø
det besøg af en meget spændende
foredragsholder, tidl. chefredaktør
Siegfried Matlok.
Siegfried Matlok er født og opvokset
i Sydslesvig i en dansk-tysk grænse
landsfamilie. I sin opvækst havde
han de nationale modsætninger tæt
inde på livet, fordi dele af Matlokfamilien efter 1945 indtog et dansk
stand-punkt. 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 Nord
schleswiger, i mere end 40 år. Han
var i 24 år den første leder af det
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tyske mindretals sekretariat ved re
gering og Folketing i København og
har for sin indsats modtaget danske
og tyske ordener.
I 2015 fik han af Dronningen til
delt Ebbe Munck-prisen. Han er en
kendt foredragsholder og kommen
tator i dansk-tyske anliggender.

kirke, hvor sognepræst Matias Kæ
rup fortæller om kirken.

Vi har bedt Siegfried Matlok fortæl
le om 100-året for genforeningen og
det tyske mindretals historie og ud
fordringer i nutid og fremtid.

Og som vanligt har vi O.P.Andersen
med. Så kom I blot med jer selv og
cykelhumøret. Og det er også mu
ligt at køre med i bil.

Sommermødet begynder som van
ligt med gudstjeneste i præstegårds
haven, såfremt vejret tillader det.
Ellers bliver det i kirken og kirkela
den.
Vel mødt til alle til et spændende
foredrag.

Kirkecykeltur
Onsdag den 24. juni kl. 15.30 fra
Sdr. Nærå Kirke
Så skal cyklerne pumpes og mad
kurven gøres klar til vores årlige
kirkecykeltur. Vi begynder kl. 15.30
for at kunne være hjemme, inden
mørket og aftenkøligheden har sæn
ket sig for meget.
Turen går til Lindved Møllegård,
hvor vi har fået lov at komme ind
at høre lidt. Og videre til Stenløse
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Sogneudflugt
Sogneudflugten finder sted søndag
den 6. september.
Det er nok ikke forbigået nogens
opmærksomhed, at 2020 er genfor
eningsår.
Derfor går sogneudflugten naturlig
vis til grænselandet, som emmer
af historie og desuden er rig på en
smuk og særpræget natur.

Målet er Klægager, Den Gamle Di
gegreves Gård. I 2017 kåret som
»Danmarks Smukkeste Bondegård«.
Her skal vi drikke kaffe med boller,
brødtort og gode råd. Forinden gi
ver værten ca. en times guidet tur
rundt i marsklandet.

Læsekredsen

Om formiddagen overværer vi guds
tjenesten i Løgumkloster kirke. Den
får vi også tid til at se lidt nærmere på.

for Sdr. Næraa sogn og kirke

Det kulinariske bliver der selvfølge
lig også sørget for, men her er de
taljerne ikke helt på plads endnu.
Yderligere information om turen i
næste nummer og www.snkirke.dk.
Tilmelding fra tirsdag den 23. juni
fra kl. 9.00 til Inge Dalsgaard, 6599
1164, eller mail: idj@km.dk.

Vi mødes igen til
efteråret.

Kirkelig Statistik
2019 2018
Fødsler
(23 drenge, 17 piger)

40

28

Dåb

27

27

Fremstillet

0

0

Voksendåb

0

0

Navngivet

6

1

42

30

Vielser

6

3

Kirkelig velsignelse

0

3

Dødsfald
(9 mænd, 8 kvinder)

17

16

Bisættelser

16

9

Begravelser

1

5

Udmeldte

3

3

Indmeldte

2

0

Konfirmerede
(21 drenge, 21 piger)

Klægager, Den Gamle Digegreves Gård.

Løgumkloster kirke.
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Ny kirkebilsordning
Ferritslev Taxa har solgt deres for
retning, og det indebærer, at vi i
nogen tid ikke har haft en kirkebils
ordning 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 arran
gementet 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 oply
ses, om I bruger rollator og kørestol.
I skal ringe på tlf. 6311 2255.
Se evt. mere under www.fynbus.dk,
Flextrafik, Fåborg-Midtfyn kommu
ne.

Aktivitetskalender
Dato
Tidspunkt Sted
Arrangement
18. marts
Kl. 19.30
Kirkeladen
Foredrag om kirkeklokken
			
v/Erik Kure
26. marts
Kl. 19.30
Kirkeladen
Filmaften i læsekredsen
9. april
Kl. 18.00
Kirke/Kirkeladen Skærtorsdag
			
m/påskemåltid
7. maj
Kl. 19.00
Kirke/Kirkeladen Musikgudstjeneste
			
m/efterflg. varme hveder
1. juni
Kl. 14.00
Sdr. Nærå
Fælles friluftsgudstjeneste
		
præstegårdshave i provstiet
14. juni
Kl. 14.00
Præstegårdshaven Sommermøde
24. juni
Kl. 16.00
Kirken
Kirkecykeltur til Lindved
			
og Stenløse
6. sept.
Kl. 7.30?
Fra kirken	Sogneudflugt til egnen
			
omkring Løgumkloster
20. sept.
Kl. 14.00
Markhuset
Høstgudstjeneste
			
m/efterflg. ost, brød og øl
14

Siden sidst
Dåb:
24/11:
18/01:
19/01:
23/02:

Bertram Skyum Olsen
Fie Hansen Isaksen
Rebecca Kjær Lyder
Max William Poorhamidi
Jensen

Vielse
Ingen
Kirkelig Velsignelse
Ingen
Begravelse/bisættelse
16/11: Arne Sigurd Andersen
17/12: Palle Ravn
10/01: Jørgen Erik Nielsen Hansen
14/02: Flemming Pedersen
18/02: Henning Henrik Hansen

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

Menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00
Onsdag den 29. april kl. 19.00
Torsdag den 28. maj kl. 19.00
Onsdag den 19. juni kl. 19.00
Møderne foregår i Kirkeladen

Adresser
Sognepræst:
Inge Dalsgaard,
Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
Sognepræst:
Elisabeth Jessen, (sygemeldt)
Kirkesøvej 20, Nr. Søby, tlf. 6118 4362,
E-mail: meje@km.dk
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, Toldertoften 6,
5600 Fåborg, tlf. 2084 5008
mail: henningbakmand@hotmail.com
Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.
Hjemmeside: www.snkirke.dk
15

GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa kirke
MARTS		
15. 3.s.i fasten
kl. 11.30 EF		
22. Midfaste
kl. 10.00 ID
Kirkekaffe
29. Maria Bebudelsesdag kl. 10.00 EF		
APRIL			
5. Palmesøndag
kl. 10.00 ID		
9. Skærtorsdag
kl. 18.00 ID
m/efterflg. Skærtorsdagsmiddag
10. Langfredag
kl. 10.00 EF		
12. Påskedag
kl. 10.00 ID		
13. 2. påskedag
kl. 10.00 EF		
19. 1.s.e. p
kl. 11.30 EF		
25. 2.s.e.p.
kl. 10.30 ID
Konfirmation
26. 2.s.e.p
kl. 10.30 ID
Konfirmation
MAJ			
3. 3.s.e.p
kl. 10.00 EF
7. Bededag
kl. 19.00 ID
Befrielseskoncert m/efterflg varme hveder
10. 4.s.e.p
kl. 10.00 ID
17. 5.s.e.p
kl. 11.30 EF
21. Kr. Himmelfart
kl. 11.30 EF
24. 6.s.e.p
kl. 10.00 EF
31. Pinsedag
kl. 10.00 ID

EF: Erik Fonsbøl, ID: Inge Dalsgaard
KIRKEBIL: Fynbus, Teletaxa, tlf. 6311 2255 (ring senest 2 timer før)
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407

MARK & STORM GRAFISK A/S

JUNI			
1. 2. pinsedag
kl. 14.00
Fælles friluftsgudstjeneste i Sdr. Nærå
7. 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

