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Ser du, hvor i skovene
alle træer skyder!
Mærker du, hvor engene
sig i våren fryder!
Nu det visne vorder grønt,
hvad der falmed, atter skønt
det gør påskemorgen.
				
Salmebogen 235,3

5 fantastiske fortællinger
Karen Blixen skrev romanen »Syv fan
tastiske fortællinger«. Den fantastiske
fortælling som genre blev til som et
opgør med rationalismen, med den
tanke, at kun det var sandt, som for
nuften kunne begribe. Den fantastis
ke fortælling griber tilbage til myten,
til eventyret, og med fortælletekniske
greb får den fantastiske fortælling
rokket ved virkelighedsopfattelsen og
formidlet noget egentligt sandt.
I påsken skal vi høre 5 fantastiske
fortællinger. Det er 5 dramatiske for
tællinger, der lægger op til den helt
store finale for så at munde ud i… ja
ingenting, vil nogen sige, og andre vil
sige, at de 5 fortællinger ændrede alt,
ikke bare i ens eget liv, men i verden.
Fantastiske er de, for de fortæller
noget, ingen andre har fortalt, noget,
hvor vi må sige, at det ikke kan ske,
og vi kan jo heller ikke bevise, at det
er foregået, som der fortælles. Men i
fortællingens form siges noget, der er
sandt for den, der hører og tror det.
Noget, der er mere sandt end fakta.
Og det er sådan med en god historie,
at den har det med at blive bedre, jo
oftere den fortælles. For hver gang
vi fortæller historien, ændrer vi lidt,
føjer lidt til, bruger måske noget fra
vort eget liv og strammer pointen
lidt op. Det gør ikke nødvendigvis
historien mindre sand, for rigtig
sand bliver en historie først, når den
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får betydning for os. Når den bliver
en del af vor egen historie, og vi dig
ter med på den, så at sige.
Den første fantastiske
fortælling er palmesøndag og
handler om tro og tvivl
Palmesøndag rider Jesus ind i Jeru
salem og hyldes som en konge.
  Jesus havde fortalt sine disciple,
at han kommer til at lide døden i
Jerusalem. Hvad er det, der gør, at
han så alligevel drager ind i byen.
Han kunne vel have holdt sig væk.
Men det gjorde han ikke.
Palmesøndag spænder forventnin
gen… hvad kommer der til at ske?
Hvorfor drager Jesus ind i Jerusa
lem? Hvorfor fortæller vi stadig den
fantastiske fortælling her 2000 år
efter? Og hvad betyder den for os?
			
Den næste fantastiske
fortælling er skærtorsdag og
handler om fællesskab
Jesus er i Jerusalem og vil spise på
skemåltid med sine disciple for sid
ste gang. Han vasker disciplenes fød
der, og han tager brødet og vinen,
velsigner det og giver til hver enkelt
med ordene: dette er mit brød og mit
legeme.
   Men én iblandt dem udpeges som
forræder. Judas. Og også I, siger Je
sus til de øvrige disciple, vil svigte
og fornægte mig, inden natten er

omme. Det er dem, han spiser sit
sidste måltid sammen med.
Hvorfor viste Jesus ikke dem bort, han
vidste, ville forråde og fornægte ham?
Hvad betyder det for os? Og hvad be
tyder det for nadveren?
Den 3. fantastiske fortælling
er langfredag og handler om
pine og død
Efter måltidet går Jesus sammen med
sine disciple til Getsemane have. Dø
sige af vinen falder disciplene i søvn,
mens Jesus går for sig selv for at bede
til Gud.
  Kort efter kommer Judas. Han
forråder Jesus med et kys. Det er teg
net, han har aftalt med soldaterne, så
de ved, hvem de skal pågribe. I løbet
af natten føres Jesus fra Herodes til
Pilatus, bliver forhørt og dømmes
til døden. På Golgata uden for byen
bliver Jesus korsfæstet.
Hvordan kan det gå til, at et men
neske, der kun har gjort andre godt,
dømmes til døden? Og hvorfor sæt
ter Jesus sig ikke til modværge? Ske
ikke min vilje, men din, havde Jesus
bedt. Og nu dør Jesus på korset med
ordene: »I dine hænder betror jeg
min Ånd. Det er fuldbragt«.
Mon påskedag giver os et svar?
Den 4. fantastiske fortælling
hører vi påskedag, og den
handler om opstandelse og sejr
Vild jubel burde der have været, da
Jesus opstod fra de døde tidligt på

skemorgen. Hvilket fantastisk un
der. Men ingen var til stede, ingen
så det. Da kvinderne kommer ud til
graven for at salve hans legeme, er
han der ikke, og de får at vide, at
han er opstået fra de døde.
Ingen forstår noget, ingen tror det.
Det er for fantastisk.
Hvad er opstandelse? Og hvad bety
der det for os, når vi hører om Jesu
opstandelse? Er det for fantastisk, el
ler er det fantastisk for os?
5. og sidste fantastiske
fortælling 2. påskedag handler
om, at fortællingen fortsætter
Jesus møder Maria Magdalene i grav
haven, hun er fortvivlet over ikke at
kunne finde Jesus. Jesus slår følge med
nogle disciple på vej til Emmaus, de
er mismodige, rådvilde, for hvad nu?
De har hørt, han skulle være opstået,
det rene opspind, tænker de. Men da
Jesus kommer dem i møde, kalder
Maria ved navn, spiser aftensmåltid
med disciplene og bryder brødet.. da
Jesus står levende hos dem.. forstår
de fortsat ingenting, men de mærker,
hvordan livet spirer og bryder frem i
dem på ny.
Så nu må de i gang med livet igen,
og hvor er der meget at tage fat
på…
Disse 5 fantastiske fortællinger fortæl
les i påskedagene i Sdr. Nærå kirke.
Glædelig påske.
Inge Dalsgaard
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Køb en skibsanpart i kirkeskibet »Patientia«
Hvorfor synes menighedsrådet, at
kirken skal have et kirkeskib? For
klaringen er følgende:
  Rigsadmiral Jørgen Vind var chef
på Chr. IV’s flagskib Patientia, som i
øvrigt var kongens yndlingsskib. Pa
tientia var en rigtig hurtigsejler, og det
benyttede den fremragende admiral
Jørgen Vind sig af under slaget ved
Kolberger Heide 1. juli 1644. Ved den
lejlighed blev Jørgen Vind dødelig så
ret, og døde den 17. juli 1644.

Projektet bliver en del dyrere, og
derfor vil menighedsrådet udbyde
»skibsanparter« (gavebreve) til en
stykpris á 100 kr. Anparterne nav
nenoteres og er nummererede. Me
nighedsrådet håber på stor lokal op
bakning til projektet.

Jørgen Vinds bror Iver Vind købte i
1627 Torpegaard, og her har vi for
bindelsen til Sdr. Nærå kirke. Iver
Vind og hustruen Heilvig Schinkel
ejede kirken og donerede bl.a. den
nuværende prædikestol til Sdr. Nærå
kirke.

For yderligere oplysninger vedr. kir
keskibet, henvises til Sdr. Nærå kirkes
hjemmeside, www.snkirke.dk, hvor
man kan læse historien bag samt se
fotos af skibets tilblivelse helt frem til
den 17. februar 2014.

Den nævnte forbindelse mellem fa
milien Vind og skibet Patientia har
givet menighedsrådets medlem Kjeld
Hansen lyst til at bygge en kopi af
skibet i lille målestok. Det er tanken,
at kirkeskibet skal indvies den 24.
august 2014.
Kjeld Hansen er i fuld gang med
arbejdet. Med hjælp fra orlogsmu
seet er der udfærdiget tegninger til
en model. Der findes nemlig ingen
kopi af dette skib indtil nu. Den Fa
berske Fond har givet tilsagn om
støtte med 25.000 kr., og det er me
nighedsrådet meget taknemmelig for.
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Skibsanparterne kan købes ved hen
vendelse til Provst Inge Dalsgaard,
e-mail: idj@km.dk eller telefon: 6599
1164.

Vin på Jesu tid
Når man går til nadver er der som
regel vin i glassene. Hvorfor, og hvad
er vin egentlig?
Den poetiske vil nok sige, at det er
solens stråler på flaske – andre vil
sige, at det er Guds trøst til men
neskeheden efter syndfloden. Dem
hører jeg nok til. Sandt er det i hvert
fald, at der i det gamle testamente
står, at Noa efter syndfloden planter
en vingård, drikker vinen, bliver be
ruset og falder i søvn.
Fra det nye testamente er en af de
mest berømte beretninger den un
derfundige historie om, hvordan
Jesus forvandler hundredvis af liter
almindelig postevand til god, stærk,
kraftig, velsmagende rødvin til et
bryllup, hvor vinen var sluppet op.
Det var nok en god ide. På Jesu tid
var postevand udrikkeligt. Det var
snavset og fyldt med bakterier, li
gesom det var umuligt at lave drue
saft, som kunne holde sig, uden at
lade det gære først. Derfor var det
almindeligt at drikke vin. Til hver
dag blandede man dog ofte vinen
op med det beskidte vand.

byen Ur, i det gamle Sumerien i
det sydlige Mesopotamien (Irak).
Så det var i Mellemøsten, den sto
re vinproduktion fandt sted og slet
ikke i Europa. Det lavede romerne
om på, så på Jesu tid var vinen kom
met op igennem Europa, ja helt til
England.
Da man bekendte sig til Islam i de
mellemøstlige og nordafrikanske lan
de, betød det alkoholforbud, så den
store mellemøstlige vinproduktion
blev næsten afviklet. Og så siger man,
at vi har den samme Gud. Hm. – det
er lidt svært at forstå, men det er så en
anden historie.
Da det romerske verdensrige vakle
de, fik vinen ikke mere den rolle som
det verdsligt glade og frigørende ele
ment i tilværelsen. Pudsigt nok var
det kristendommen, der igen gav
god plads til vinproduktion. Vin blev
det hellige symbol på Kristi blod, og
nu skulle der specielt i klostrene bru
ges vin til messerne. Så kom der igen
gang i produktionen.

Man mener, at vinen kommer fra
Mesopotamien (Tyrkiet, Iraq, Sy
rien), eller Persien (Iran) ca. 5000 f.
Kr., og den første skrevne beretning
om vin er en lertavle fra ca. år 3000
f. Kr., fundet ved en udgravning i
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Hvordan var så kvaliteten?
Ja, Jesus lavede en fremragende rød
vin til brylluppet i Kanaan. Romerne
lavede også fremragende vine, siges
der. De havde både fade og flasker
lig med dem, der findes i dag. En be
rømt vin, Opimian fra år 121 f. Kr.,
blev endnu nydt, da den var 125 år
gammel. Måske smagte den bedre
end den sure, hvide Rosenborgvin,
som jo er 400 år.
  På den anden side skrev Plinius
den ældre (23-79 e.Kr.) i en lære
bog om vin, at man kunne indkoge
mosten i bly for at søde den. Uha,
blyforgiftning med hvad deraf føl
ger, må have været udbredt på den
tid, hvis man fulgte den opskrift.
Israel havde fremragende vingårde,
som blev passet med stor kærlighed.
Det fremgår af en lov i Talmud (for
tolkning af Jødedommen), at: »In
gen krig må føres under vinhøsten.«
Jeg synes, det er en skam, man ikke
kan høste hele året.
Til sidst en lille historie: En vinbonde
i Frankrig stod i døren til sin kælder,
da den lokale præst, som var meget
glad for et glas vin, kom forbi. Selvføl
gelig blev han inviteret til at smage og
han sagde: »Fortræffelig vin. Vær du
taknemmelig for at Vorherre har givet
dig den.« Det er jeg sandelig også,«
svarede bonden, »men jeg tør ikke
tænke på, hvad der kunne være sket
med vinen, hvis han skulle have klaret
hele arbejdet alene.« Jørgen Bai Jepsen
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Chr. IV’s dag
grundlovsdag den 5. juni
Tiden nærmer sig for indvielsen af
vores nye kirkeskib.
   For at komme i den rigtige stem
ning vil den sædvanlige sommerfest
i år stå i renæssancens og Chr. IV’s
tegn.
   Der lægges op til en meget spæn
dende eftermiddag, som bl.a. vil in
deholde fortælling i tekst og billeder,
foredrag, musik, sang, leg, boder og
andre aktiviteter om Chr. IV og livet
omkring ham.
  Dagen slutter med festmiddag i
præstegårdshaven/kirkeladen, afhæn
gig af vejret.
  Festkomiteen arbejder på højtryk,
for at gøre dagen så festlig som muligt.
Vi har bl.a. inviteret Chr. IV til byen
og håber han siger ja. Vi kunne måske
tilbyde ham en karettur – hvem ved?
   Reservér allerede dagen nu. Nær
mere i næste kirkeblad.

Konfirmation søndag den 4. maj
Kl. 9.00
Freja Sofia Elene Kjeldsen Jensen
Fasanvænget 8
Lærke Brynning Holm
Bøgeparken 111
Frederikke Ford Jensen Logan
Torpegårdsvej 45
Signe Alstrup Ottosen
Faunavænget 23
Mette Amalie Pedersen
Faunavænget 18

Niklas Stelmach Sørensen
Bøgeparken 42
Sune Roed
Toftevej 1
Kristian Nissen
Næråparken 8
Frederik Benjamin Milling Aabech
Toftevej 3
Nikolaj Dahl
Torpegårdsvej 47

Kl. 11.00

Mathilde Terp
Torpelundsvej 10

Natalie Kask
Gl. Byvej 56

Maja Kruse Frank
Møllehøjvej 13

Louise Marie Isaksen
Faunavænget 41

Sarah Hein Larsen
Lundegårdsvej 49

Nana Høirup Weile
Engvej 6

Jonas Nyring
Torpegårdsvej 7

Kevin Leybourn Frederiksen
Næråparken 59

Thorvald Kjær Anker
Stationsvej 106

Lars Kjær Jensen
Gl. Byvej 56

Frederik Christensen
Floravænget 12

Philip Henriksen
Gl. Byvej 56

Mads Lindskov Hansen
Gl. Byvej 43

Benjamin Funder Mortensen
Faunavænget 28

Mads Jessen Carstensen
Bøgeparken 14

Noah Harry Kjeldgaard Nielsen
Christianslundsvej 4
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Konfirmation
Kristi Himmelfartsdag
d. 29. maj kl. 10.00

Sognearrangementer
Fyraftenssang
26.3. kl. 17.00

Kristi Himmelfartdag er der også
konfirmation, idet jeg har fået lov til
at konfirmere elever i 8. klasse fra
Rudolf Steiner-skolen i Lindved i
Sdr. Næraa kirke.

Vi slutter temarækken NORDISKE
KLANGE af med nordiske salmer
og orgelmusik. Inge Bjarke fortæl
ler om fællesnordiske salmer, som
vi synger sammen med kirkesanger
Marie Maegaard. Salmerne omkran
ses af norsk og svensk orgelmusik.

Der er i alt 18 konfirmander, men
da én af pigerne skal konfirmeres
i Island, vil der efter alt at dømme
være tale om 17 konfirmander, 10
piger og 7 drenge.
Et til lykke skal der lyde herfra!
Jens Buchwald Andersen

Gør brug
af hjemmesiden

Bemærk venligst, at aktuelle emner,
herunder ændringer i forhold til f.eks.
Kirkeblad, arrangementer, møde
tidspunkter og -steder altid vil frem
gå af kirkens hjemmeside, der bliver
opdateret løbende.
Seneste eksempel var ændring af kir
kekaffe, hvilket (naturligvis) fremgik
af hjemmesiden. Hjemmesiden fin
der man på adressen: www.snkirke.dk
Jørgen Vestergaard (webmaster)
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Korsang
i Sdr. Nærå kirke
30. marts 2014 kl. 11.00
FynboKoret, som før har gæstet Sdr.
Nærå Kirke får i weekenden 28.-30.
marts 2014 besøg af Kammerchor
Herrenhausen fra Tyskland. Efter
en forårskoncert i Odense rådhus
hal lørdag den 29. marts medvirker
korene ved musikgudstjeneste i Sdr.
Nærå Kirke søndag den 30. marts
kl. 11.00.
  Kammerchor Herrenhausen er et
blandet kor og kommer til Danmark
med ca. 35 sangere.
   Koret har en meget høj kvalitet og
har ved en international konkurren

ce i 2010 vundet en fornem anden
plads i kategorien klassisk/romantik.
FynboKoret er også et blandet kor,
som består af ca. 45 sangere.
  Repertoiret er meget bredt og
spænder fra klassisk og musicals
til folkemusik og mere rytmiske
toner.

ske spørgsmål. Eva Jørgensens bog
og foredrag bygger både på hendes
egne erfaringer og på interviews
med pårørende og eksperter.
  Vi kender Eva Jørgensen som
bl.a. journalist på DR. I 2007 ud
kom hendes bog »Vi ses i morgen«,
om rollen som pårørende til et dø
ende menneske. Og i 2010 kom bo
gen »Sorrig og glæde« om tiden efter
hendes mands død.
  Eva Jørgensens nye bog er ment
som en kærlig håndsrækning til men
nesker, der står i samme situation,
som hun gjorde.
   Billetter koster 75 kr., Nysgerrig
Fyn medlemmer betaler 50 kr. og
studerende 25 kr. Billetter købes på
fmbib.dk.

Forfatteraften
Onsdag den
9. april kl. 19.30
i Kirkeladen
Eva Jørgensen:
Kære pårørende
Eva Jørgensen fortæller om sin bog
»Kære pårørende«, som udkom sid
ste år. Foredraget er arrangeret af
biblioteket i samarbejde med Sdr.
Nærå Kirke.
  Når én, vi elsker, rammes af al
vorlig sygdom, ændrer livet sig ra
dikalt. Eva Jørgensen mistede sin
mand, som døde af ALS for 7 år si
den, netop da de havde fået en lille
søn. Et kaos af følelser dukker op,
og samtidig skal man forholde sig
til praktiske, økonomiske og juridi

Mini-konfirmander –
afslutningsgudstjeneste
torsdag d. 10. april
kl. 17.30
Tolv søde piger og drenge fra 3. a og
3. b på Broskolen i Årslev går til mini
konfirmander om onsdagen kl. 14-16
i Kirkeladen og i Sdr. Næraa kirke i
knap tre måneder fra februar til april.
Når børnene er »udlærte« i det med
Gud og Jesus, dåb og nadver og meget
mere, holder vi torsdag d. 10. april kl.
17.30 afslutningsgudstjeneste i Sdr.
Næraa kirke, hvor minikonfirman
derne medvirker. Derefter går vi over
i Kirkeladen, hvor vi spiser sammen
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og tager afsked med hinanden – indtil
vi ses igen! Forældre og søskende er
naturligvis meget velkomne!

sogne. Efter gudstjenesten er der
varme hveder i Kirkeladen, og der
bliver mere musik og sang.

Karin Hasling, Marianne Cook
og Jens Buchwald Andersen

Skærtorsdag
den 17. april
Torsdag den 17. april 2014 kl. 18.00
er der skærtorsdags-gudstjeneste i
kirken. Efter gudstjenesten er der fæl
les spisning 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 søn
dag den 6. april.

2. påskedag d. 21. april
deltager mine konfirmander fra Ru
dolf Steiner-skolen i gudstjenesten.
Jens Buchwald Andersen

Fælles
pastoratsgudstjeneste
Storebededags aften torsdag den
15. maj kl. 19.00
  I musikgudstjenesten medvirker
organist og kirkesangere fra både
Sdr. Nærå og Årslev/Sdr. Højrup
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Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Som det nu er blevet tradition afhol
der menighedsråd og præster i Midt
fyn provsti en fælles friluftsgudstjene
ste 2. pinsedag den 9. juni kl. 11.00
i Nr. Lyndelse præstegårdshave
– med mulighed for at deltage i
folkekoret.
Tag tøj på efter vejret, medbring et
tæppe eller en stol.
  Efter gudstjenesten er der fro
kost i det grønne.
   I tilfælde af regnvejr holdes guds
tjenesten i Nr. Lyndelse kirke, og
frokosten indtages i kirkesalen.
  Vi arrangerer fælles kørsel, hvis
der er behov for det, så ring, hvis I
gerne vil med og ikke selv kører.
Folkekor
De senere år har der medvirket et
folkekor ved friluftsgudstjenesten.
Kan du lide at synge, så kom og vær
med i Folkekoret anno 2014. Alle
kan deltage, eneste forudsætning er,
at du kan møde op til fælles øvedag
tirsdag den 3. juni kl. 19-21 i Kirke
salen ved Nr. Lyndelse præstegård,
Albanivej 15, 5792 Årslev.
Tilmelding til pinsekoret: Senest
onsdag den 14. maj til organist Ulla

Poulsen, tlf. 20320152 eller pr. mail:
up@hoerlyck-jessen.dk

Sogneudflugt

Kirkecykeltur

Mere herom i næste kirkeblad, hvor
det også vil blive meddelt, hvornår
man kan melde sig til turen.

onsdag den 2. juli
Så skal cyklerne smøres og luftes
igen…denne gang går turen til Rys
linge, til sognekirken og til Nazareth
kirken, som er fælles kirke for Rys
linge fri- og valgmenighed. Og vi
sikrer os fint vejr (så godt som vi nu
kan det). Der bliver fortalt lidt om
de to kirker, vi synger en salme og
midtvejs gør vi holdt og spiser vo
res medbragte mad. O. P. Andersen
deltager som vanligt – vi vil nødigt
skuffe ham.

Nazaretkirken.

Ryslinge Sognekirke.

Datoen for sogneudflugten er sat til
søndag den 7. september.

Digital indberetning
Folketinget har besluttet, at al kon
takt 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
sædvanligvis fødselsanmeldelsen.
  Hvis fødslen er sket uden jorde
moder, skal forældrene inden 14
dage fra fødslen anmelde den på
www.borger.dk. Er forældrene ikke
gift kan »Omsorgs- og ansvarserklæring« (medfører fælles foræl
dremyndighed) udfyldes med Nem
lD på borger.dk. Bliver omsorgs- og
ansvarserklæring for barnet ikke
indgivet senest 14 dage efter føds
len, 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
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Navngivning
Forældrene navngiver barnet med
NemID på www.borger.dk inden
seks måneder fra fødslen
Navneændring
Du udfylder, betaler og indsender
din ansøgning med NemID på
www.borger.dk. Ansøgningen bliver
automatisk sendt til den myndighed
(sogn eller kommune) som skal be
handle ansøgningen.
Du kan søge om at ændre dit eller
dit barns navn. Det er dog en forud
sætning, at du har forældremyndig
heden over det barn, du ansøger om
navneændring for, og at anden for
ælder medsignerer med sit NemID.
En navneændring koster 500 kr., og
beløbet skal være indbetalt, inden
sagsbehandlingen kan påbegyndes,
uanset om ansøgningen kan imøde
kommes eller ej.
Navneændring på
bryllupsdagen – gratis
Du kan søge om at ændre dit navn
på bryllupsdagen, så du og din æg
tefælle får navnefællesskab ved viel
sen, og navnet kommer til at fremgå
af din vielsesattest.
   Det sker på www.borger.dk.
Dødsanmeldelse- anmodning
om begravelse
For at træffe aftale om bisættelse
og begravelse i folkekirken kontak
tes den stedlige præst som hidtil.
Dødsanmeldelsen vedlægges afdø
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des navne- eller dåbsattest, evt. viel
sesattest med ægtefællens dåbs- el
ler 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 digi
tale anmeldelser, kan blanketter hen
tes via siden www.personregistrering.
dk eller kan udleveres på kirkekonto
ret.

Lørdagsdåb
Der er den senere tid kommet hyp
pigere forespørgsler om lørdagsdåb,
og når der har været mulighed for
det, har der været en lørdagsdåb.
Menighedsrådet har besluttet, at der
fremover kan være mulighed for lør
dagsdåb én gang i kvartalet, i 2014
følgende lørdage:
Lørdag den 10. maj kl. 11.00
Lørdag den 9. august kl. 11.00
Lørdag den 8. november kl. 11.00

Kirkelig Statistik

Siden sidst

for Sdr. Næraa sogn og kirke

Dåb
27/10:
09/11:
10/11:
17/11:
01/12:

2012 2013

Maja Kreutzer Haarby
Nova Løvendahl Josefsen
Liam Romvig Lerche Sterling
Theodor Langhein Andersen
Karl Alfred Jensen Poulsen
Erika Leonora Eifos Quaade
Emil Agergaard Bruntse
15/12: Sofie Størup Lauridsen
19/1: Thea Freløv Olsen
Julius Theo Høimark
01/2: Nicklas Skov Jacquet Prinds
William Jacquet Prinds
09/2: Jesper Uglebjerg Nordstrøm
16/2: Tobias Carl Rosenlund
Andersen

Fødsler
(9 drenge, 17 piger)

15

26

Dåb

20

26

Fremstillet

0

0

Voksendåb

1

1

Navngivet

0

5

30

30

Vielser

8

4

Vielse: Ingen

Kirkelig velsignelse

1

1

Dødsfald
(9 mænd, 8 kvinder)

14

17

Kirkelig velsignelse:
09/11: Julie Maria Sahl Jakobsen
Mads Sahl Petersen

Bisættelser

14

13

Begravelser

3

1

Udmeldt af
folkekirken

10

7

Indmeldt i
folkekirken

2

2

Konfirmerede
(15 drenge, 15 piger)

Begravelser: Ingen
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Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

Sted

26. marts
Kl. 17.00
Kirken
30. marts
Kl. 11.00
Kirken
			
			
			
9. april
Kl. 19.30
Kirkelade
			
			
			
			
			
17. april
Kl. 18.00
Kirke/kirkelade
			
			
15. maj
Kl. 19.00
Kirke/kirkelade
			
			
5. juni
Kl. 13.00
Kirke/kirkelade/
		 præstegårdshave
9. juni
Kl. 11.00
Nr. Lyndelse
		 præstegårdshave
2. juli
Kl. 17.00
Kirkecykeltur
			
9. august
Kl. 11.00
Kirken
16.-17. aug. Kl. 10.00-	 Kirkeladen
16.00		
			
24. august Kl. ??
Kirke/kirkelade
			
			
7. sept.
Kl. 8.00
??

Arrangement
Fyraftensmusik
Musikgudstjeneste
med det tyske kor
»Herrenhausen«
og FynboKoret
Foredrag
m/Eva Jørgensen,
i samarbejde med
Biblioteket.
Billetter købes på
biblioteket.
Skærtorsdagsgudstjeneste
med efterfølgende
spisning. Tilmelding.
Gudstjeneste fælles for
pastoratet m/efterflg.
varme hveder
Chr. IV’s dag
Fælles friluftsgudstjeneste
Ryslinge sognekirke
og Nazaretkirken
Lørdagsdåb
Kjeld Hansen viser frem
og fortæller om arbejdet
med kirkeskibet »Patientia«
Afsløring af kirkeskibet
»Patientia«/m
efterfølgende ??
Sogneudflugt

Kirkebil: Ferritslev Taxa, tlf. 65 98 11 22. Brug den gerne flittigt!
Begravelseskaffe: Ønsker I at drikke kaffe i Kirkeladen efter en begravelse, bedes I kontakte
Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.
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Ferie:

Adresser

Jeg holder ferie 20.-26. marts og
5.-11. maj.

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
Sognepræst:
Karin Hasling,
Kontor: Overvejen 69,
5792 Årslev, tlf. 6599 1066.
E-mail: karha@km.dk

Menighedsrådsmøder:
Onsdag den 19. marts
Regnskab 2013 fremlægges
Onsdag den 30. april
Tirsdag den 27. maj
Torsdag den 26. juni
Møderne begynder kl. 19.00 og
foregår i Kirkeladen.

Datoer for
konfirmation
2015:
2016:
2017:
2018:

19.
10.
30.
15.

april
april
april
april

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: marianne@xspot.dk
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.
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
Marts	
23. (3.s.i fasten)
30. (Midfaste)
		
April
6. (Maria Bebud)
13. (Palmesøndag)
17. (Skærtorsdag)
		
18. (Langfredag)

SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
SDR. HØJRUP
kl. 10.00 JBA
kl. 11.15 JBA
kl. 11.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.15
Musikgudstjeneste med kammerkor Herrnhausen og FynboKoret
kl. 10.00 ID
kl. 11.15
kl. 10.00 JBA
Konfirmation
kl. 18.00 ID
Ingen
Efterfølgende påskemåltid i Kirkeladen
kl. 10.00 JBA
11.15

kl. 10.00
Ingen
kl. 19.00

20. (Påskedag)
21. (2. påskedag)
27. (1.s.e.påske)

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

kl. 11.15
kl. 10.00
kl. 11.15

Maj
4. (2.s.e.påske)
		
11. (3.s.e.påske)
15. (Storbededag)
		
18. (4.s.e.påske)
25.(5.s.e.påske)
29. (Kr.Himmelfart)

Konfirmation ID
kl. 9.00 og 11.00
kl. 10.00 JBA
kl. 19.00 ID Fælles for pastoratet
– med efterflg. varme hveder i Kirkeladen
kl. 10.00 ID			
kl. 10.00 JBA
kl. 10.00 Konfirmation JBA

10.00
kl. 11.15
kl.10.00

kl. 10.00

JBA: Jens Buchwald Andersen, ID: Inge Dalsgaard

MARK & STORM GRAFISK A/S

Juni
1. (6.s.e.påske)
kl. 10.00 ID
5. Grundlovsdag Chr. IV’s dag
8. (Pinsedag)
kl. 10.00 JBA		
9. (2. pinsedag)
kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Nr. Lyndelse

