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Troen, håbet, kærligheden, livet
alting får jeg af din gode hånd,
fremtidsmål og drømme får jeg givet,
bind mig tæt til dig med stærke bånd,
så jeg aldrig kommer til at glemme,
hvem jeg er, og hvor jeg hører hjemme.
100 salmer nr. 850,5

Tænkepause
– om alder
Har du brug for en tænkepause?
  Sådan lanceres en lille bogserie,
hvor forskellige forskere i et lettilgængeligt sprog formidler, hvad de
arbejder med og hvilke resultater,
de er kommet frem til. Og for at
give os mulighed for en tænkepause
over et emne.
  Der er indtil videre udkommet
ca. 50 små bøger med emner som
tillid, håb, kærlighed, erindring,
frihed, terror, vrede, livshistorie.
Den nyeste i serien handler om alder.
  I skabelsesberetningen fortælles, at Gud skabte mennesket og
gav det som bestemmelse: »at blive
frugtbare og mangfoldige og opfyld
jorden«. Uanset om vi kan lide at
høre det eller ej, så er menneskers
formål med at leve nøjagtig den
samme som for andre biologiske
væseners, nemlig at reproducere
os, siger den indiskfødte aldersforsker. Det tager 40-45 år at opfylde
den bestemmelse. Længere behøver vi dybest set ikke at leve. Og
fra da af begynder kroppen da også
fysisk at ældes.
   Men mens håret gråner og bliver
tyndere, rynker og furer tager til,
brillerne skal have ændret styrke,
høreapparatet slås til, er vores hjerne og sind ikke skabt til at tænke, at
vi er mere end 40-50 år. For her behøver vi som art ikke leve længere.
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Her hører vores bestemmelse som
menneske op.
   Det er årsagen til, at vi kan sige,
at vi nok kan se, vi bliver ældre, men
vi føler det ikke sådan. Jazzmusikeren Svend Asmussen, der døde fornylig som 100 årig, fortæller i et klip
fra sin 85 års fødselsdag, at det med
alder er noget latterligt noget. Nok
var han blevet 85 år, men han følte
sig ikke en dag ældre end 40 år.
   Det bekræfter jo forskningens resultat.
   Derfor bryder vi os heller ikke om
et ord som »ældrebyrde«. Menneskeligt føler vi os ikke som en byrde,
selv om vi har lagt en række år bag
os, men mere som en ressource.
Vi har viden og erfaring at bidrage
med, tid og ro. Vel er der noget,
den gamle hjerne bliver dårligere til,
men der er også noget, den bliver
bedre til, og det skal anerkendes, siger aldringsforskeren.
  Allerede Grundtvig havde noget
at sige om det. »Mens i alderdommens dage, kræfterne tiltage« synger
vi i salmen »Giv mig Gud en salmetunge«. Kræfterne tiltager med alderen, hvad mener han med det? Der
tales ikke om fysiske kræfter, men
om mentale og åndelige.
  Der er noget, vi bliver langsommere til, men i takt med det, er
der noget, der bliver mere tydeligt
for os. Når vi har travlt og suser

af sted gennem et landskab, ser vi
ikke ret meget. Vi er optaget af det,
vi skal til, og af at vi ikke forsinkes
undervejs. Men den dag bilen kører langsommere, ser vi også mere
af landskabet, ser måske noget, vi
ikke har lagt mærke til før. Lægger
minder og erindring ind i det, vi
ser. Sådan er virkeligheden også. I
den forstand tiltager kræfterne med
alderen. Vi ser mere, forstår mere.
Forstår betydningen af nærvær, af
de nære ting. Og af Guds godhed,
Gud, som er »lige god i ny og næde«.
  Ny og næ bruges om den tiltagende og aftagende måne. I salmen
bruges billedet om Gud, der er lige
god, når vi begynder vort liv, og når
det lakker mod enden. Lige god i
gode og onde dage. Og det er som

det aldrende menneske er bedre til
at tage imod det, tro det.
   Livet lader os opleve, at ting ikke
kun tager til og bliver til, som det
synes i de unge og yngre år. Vi mister også og må leve med smerte
og sorg. Men det er ikke fraværet
af »hårde dage«, der får kræfterne
til at tiltage. Det er Guds nærvær i
de hårde dage. Guds nærvær øger
kræfterne. Forstærker håbet og modet. Giver fred.
  »Lige god i ny og næde, gør du,
os til gavn og glæde, mer end engle
ved«.
   Vort liv ændrer sig, men Gud forbliver den samme. En sådan tænkepause kan vi altid have brug for. Og
gøre os selv godt med.
Inge Dalsgaard

Opslag af præstestilling
De senere år har både provste- og
præstearbejdet udvidet sig meget, så
det er blevet sådan nu, at en provst
ikke skal være mere end 50% præst.
  Der er derfor igen opslået en stilling som præst i Sdr. Nærå på 50%.
Det bliver en kombinationsstilling
med Ringe Statsfængsel, så den, der
ansættes, skal være 50% sognepræst
i Sdr. Nærå og 50% fængselspræst
i Ringe Statsfængsel. Det er endnu
ikke helt fastlagt, hvordan fordelingen
skal tilrettelægges, og det kan derfor
være, at der kommer nogle ændringer
i gudstjenestelisten. Så hold øje med

hjemmesiden og opslagstavlen ved
kirken. Og vi skal gøre alt for at få det
korrigeret i MidtfynsPosten og Stiftstidende.
   Og håber, I vil bære over med evt.
ændringer.
Inge Dalsgaard

Datoer for
konfirmation
2017: 30. april
2018: 15. april
2019:	  5. maj
2020: 26. april
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Synspunkt
bragt i Fyens Stiftstidende 2. oktober 2016
Tak til ateistisk selskab (ca. 650 medlemmer iflg. Politiken) for deres politiske kampagne for at få folk til at
melde sig ud af Folkekirken.
  Vi lever i et dejligt demokrati –
et af de bedste i verden. De vantro
kristne påstår selvfølgelig, det er udsprunget af deres kultur. De siger,
de kan dokumentere det. Vrøvl og
sludder. Det er selvfølgelig ateisterne – hedningerne, der har skabt det.
Tænk, hvor bliver det herligt, når
medlemmerne af Folkekirken bliver
så få, at vi endelig kan få afskaffet den
paragraf i grundloven, der siger, at
Folkekirken understøttes af staten.
   Så er vi fri for at betale den dumme kirkeskat. For en familie med
2 børn er det alligevel ca. 3 kr. pr.
person om dagen.
Det er penge, vi ikke får noget som
helst for, selvom de vantro kristne
siger, at det går til mange foranstaltninger, såsom ældrebesøg, sygebesøg,
sorggrupper, bryllupper, begravelser,
bisættelser, koncerter, foredrag, læsekredse, ja selv gratis toiletter ved
kirken. Det er en utrolig masse, de
kan finde på at fremhæve. Det værste er dog, at de påstår, at landets
præster næsten altid står til rådighed med såkaldt råd og vejledning,
og at de har tavshedspligt. Et billigt
argument.
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Hvad skal vi også med alle de sogne
og kirker? Det værste bliver nu nok
at lukke de små sognehuse, som er
det eneste samlingssted i de små
samfund på landet, men her finder
ateistisk selskab sikkert en løsning.
Vi kan også få revet alle kirkerne
ned. De vil jo alligevel forfalde,
når de ikke bliver vedligeholdt ved
hjælp af kirkeskatten. Det er også irriterende med den klokkeringning,
der forstyrrer morgenkrydderen og
aftensmaden. Næh, lad os i stedet få
bygget nogle høje tårne, hvorfra der
kan lyde flot tenorsang nogle gange
om dagen. Se det er kultur. Endda
en ny, aktiv og mere håndfast kultur, som sikkert vil blomstre op, når
den såkaldte kristne kultur er på tilbagetog.
   Denne nye kultur har skabt mange demokratier og velfærdssamfund
i verden.
Vi bliver også fri for at fejre påske,
Kr. Himmelfart, pinse, bededag
og ikke mindst jul. Tænk, hvad vi
sparer ved ikke at skulle købe julegaver. Vi er også dejlig fri for at
have moster Anna på besøg hvert år
juleaften. Regering og Folketing vil
gerne, at vi skal arbejde noget mere.
Her er løsningen, når vi inddrager
alle helligdagene. Det kan nu godt
være, vi skal beholde søndagen som

fridag. Borgerne skal jo holde fri engang imellem.
   Én af de største fordele er dog, at
dåben fremover ikke bliver nødvendig. Vi har jo 1000 ting, vi skal beslutte vedrørende vores børn. Uha
– man kan blive helt ør i hovedet af
blot at tænke på det.
   Fremover får vi kun 999. Vi kunne måske reducere beslutningerne
yderligere. Det ville være i demokratiets ånd, hvis børnene også selv
kunne bestemme, hvilket sprog de
ønsker at tale, hvilke bleer, de skal

bruge, om de skal gå i børnehave,
skole, dyrke sport, drikke cola o.l.
  Derfor, kære ateister, bare mas
på og fortsæt jeres kampagne. I har
helt sikkert forslag til at skaffe pengene til og løsningerne på at lukke
de småhuller, der jo nok vil blive,
hvis Folkekirken afskaffes eller neddrosles.
   Eller har I? Øh. Jeg behøver ikke at
blive nervøs for fremtiden – vel? For
I er vel klar til at leve med de konsekvenser jeres kampagne kan føre til?
Jørgen Bai Jepsen

Et kirke-fuglehus
Syd for Ribe, ude langs den danske vadehavskyst, ligger Ballum, og
nogle vil måske huske, at vi var der
på sogneudflugt for nogle år siden –
i håb om at se sort sol.
  I efteråret besøgte min mand
og jeg igen området, og da vi ved
skumringstid kørte ud for at kigge

efter fugle stødte vi på et helt specielt fuglehus ved siden af Ballum
kirke – i form af en model af kirken!
   Ballum kirke er i sig selv et besøg
værd, og den ligger i et naturskønt
område ud til Vadehavet.
   Landsbyen består af mange bevaringsværdige huse, og der gøres en
stor indsats for at restaurere dem.
Jens Rosendal, som har skrevet mange af vores dejlige nye sange og salmer, bor også her, og i kort afstand
af kirken er der opsat en bænk, der
bærer hans navn – og derfra er der en
fantastisk udsigt over Vadehavet og
den særprægede natur. Et fantastisk
sted at nyde solnedgangen fra!
Inge Bjarke
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Konfirmation 30. april
Kl. 9.00
Malte Eriksen Agger Pedersen
Kirkevej 22
Nicolai Hellsten Poulsen
Bøjden 18
Magnus Westergaard Agnholt
Stationsvej 116 E
Anna-Marie Olsen
Bøjden 12
Josefine Naja Licht Jespersen
Møllehøjvej 9
Maja Høirup Weile
Engvej 6
Julie Thinggaard Sørensen
Stationsvej 93
Oliver Brinkmann Jensen
Gl. Byvej 56
Leander Jens Kjeldgård Nielsen
Christianslundsvej 4K

Thomas Schleimann
Madsen
Faunavænget 14
Frederik Anand Mathiasen
Møllehøjvænget 52
Oliver Dahl Simonsen
Enggårdsvej 11
Sebastian Dahl Simonsen
Enggårdsvej 11
Maria Bech Andersen
Møllehøjvej 15
Mathias Erbs
Bøgeparken 12
Casper Pilgaard Hansen
Rolighedsvej 31
Jakob August Hjære Klingenbeck
Møllehøjvænget 50
Sara Schmidt Møller
Møllehøjvænget 32

Kl. 11.00

Marie Louise Nørregaard
Møllehøjvænget 54

Jacob Hejlsvig Petersen
Skovvænget 2

Emma Wessel Jørgensen
Næråparken 13

Nikolai Kingo Andersen
Æblehaven 2

Lærke Jessen Carstensen
Bøgeparken 14

Sarah Smedegaard
Nærågårdsvej 5

Laura Winther Kristensen
Enggårdsvej 42

Sofie Lindegaard Johansen
Bøgeparken 30

Josefine Lie Ladegourdie
Møllehøjvej 67

Nadja Bang Birker
Torpevænget 14

Nikolaj Ringsborg Madsen
Torpegårdsvej 3

Phillip Bang Birker
Torpevænget 14

Laura Løvendahl Olsen
Møllehøjvænget 14
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Babysalmesang
Opstart april 2017
Sdr. Nærå kirke
tilbyder igen babysalmesang fra torsdag den 6. april
2017. Vi har allieret os med Lisbeth
Buhl.
Babysalmesang er for babyer i alderen 0-12 mdr. og deres forældre (eller bedsteforældre).
Lisbeth skriver følgende:
Jeg hedder Lisbeth Buhl og er uddannet på musikkonservatoriet i
Odense i 1988 som blokfløjtelærer
og småbørnsunderviser i musik, og
har siden arbejdet i Årslev/FaaborgMidtfyn Musikskole, hvor en del af
mit arbejdsområde har været undervisning i børnehaver og dagpleje
samt forældre/barn-hold, og det er
fantastisk livsbekræftende at få lov
til at beskæftige sig med små børn.
Vi starter i kirken og har 45 minutters musik og sang, og derefter
fortsætter vi i kirkeladen til kaffe og
kage.
Kirkerummet har en enestående
akustik, og uanset om man spiller
eller synger, er der en stor resonans
i rummet, som er oplagt at udforske med de helt små børn, som er
meget lydhøre overfor deres om-

givelser. Vi bruger også kirkerummet til bevægelse, mens vi synger,
danser med børnene i favnen rundt
om døbefonten, eller danser ned ad
midtergangen.
Udover salmer synger vi også sange
og sanglege, som er beregnet til de
helt små, kombineret med rytmeinstrumenter, fingerdukker, bondegårdsdyr, bamser, dukker, tørklæder eller lignende, som lige passer
ind i aktiviteten, dvs. mange af de
elementer, som også findes i den
almindelige babyrytmik i musikskolerne.
Tilmelding:
lisbethbuhl@aarslevnet.dk – mobil
21459180

Syng af karsken bælg
Vi havde i flere år en solsort i vores
have. Vi kaldte den »Hvidfjer«, fordi
den havde en hvid fjer, som gjorde
den let genkendelig. Den yndede at
sidde i toppen af kirsebærtræet og
synge, og det gjorde den fantastisk.
Derfor lavede vi en aftale med den,
at den måtte spise kirsebærrene,
bare den ville synge for os. En dag
fandt vi den på græsplænen, død af
ælde. Straks blev kirsebærtoppen
overtaget af en ny tenor. Vi følte,
den nye sanger kiggede lidt genert
på os, som om den godt vidste, at
dens sang ikke var så ekvilibristisk
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»Jeg synes, at en af glæderne ved at
gå i kirke er det at gale med på salmerne, alt hvad man kan. Jeg ville
ønske, at folk turde synge med«.
Dronning Margrethe
flot som Hvidfjers. Den turde ikke
rigtig synge igennem, men den anstrengte sig – den gjorde, hvad den
kunne, og vi har selvfølgelig lavet
samme kirsebæraftale med den.
   Jeg synes tit, vi oplever det samme, når vi kommer i kirke, specielt
til kirkelige handlinger, med en
ikke så kirkevant menighed. Man
dukker sig. Vil i grunden gerne
synge, men tør ikke rigtigt, hvis nu
man rammer lidt forkert eller det
lyder lidt falsk.

ARRANGEMENTER
Sogneaften torsdag den 9. marts
kl. 19.30.
»Født i Horsens Tugthus – Danmarks mest afgrænsede kirkesogn«.
Som omtalt i sidste kirkeblad fortæller Niels Ole Frederiksen om
sin barndom og opvækst i Horsens
Statsfængsel.
Der er som sædvanligt kaffe og kage
til 10 kr.
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  Kære generte menighed. Syng –
syng af karsken bælg, som faktisk
betyder af sine lungers fulde kraft.
Vorherre tager ikke høreværn i
brug, og vi andre heller ikke. Kirkerummet er dejligt at synge i. Så bare
kom i gang.
Jørgen Bai Jepsen

Koncert med Syddansk
Musikkonservatorium
Onsdag den 22. marts kl. 19.30
Koncerten er tilrettelagt af professor Niels Ullner, som skriver:
  »Som en naturlig videreudvikling
af konservatoriets populære koncert
række i november, som siden 2011
er blevet kendt under navnet Syddansk Musikkonservatoriums Kammermusikfestival, præsenterer vi nu
for andet år i træk vores »Forårsfestival« i perioden 20.-25. marts 2017.
   En af festivalens ti koncerter finder sted i Sdr. Nærå Kirke, hvor

man kan opleve et program bestående af en blanding af nyt og gammelt; musik fra Johann Sebastian
Bach til helt nye værker, skrevet af
konservatoriets egne komponister,
indstuderet og fremført af deres
egne medstuderende.
   Som bindeled imellem barokmusikken og de helt nye værker vil der
blive opført gode klassiske kammermusikværker fra de mellemliggende
perioder, wienerklassicismen, romantikken og det tyvende århundredes
modernisme udført af såvel instrumentalister som sangere fra SDMK.
   Det er vigtigt for vore studerende
at få mulighed for at optræde uden
for konservatoriets »trygge rammer«
– at tilegne sig erfaring fra en realistisk koncertsituation som koncerten i Sdr. Nærå Kirke. Derfor glæder vi os ekstra meget til at møde jer
– kære publikum – i Syddansk Musikkonservatoriums Forårsfestival.«
   Ved koncerten vil Niels Ullner give
en kort præsentation af værkerne.

VIA DOLOROSA –
en kunstkoncert
tirsdag den 4. april kl. 19.30 i
Sdr. Nærå Kirke
»Når fremstillinger af korsvejsstationerne taler så stærkt til os i dag, er
det måske, fordi de ved at skildre de
lidelser, mennesker engang pålagde Jesus, fastholder os i erkendelsen af, at
vi mennesker stadig påfører hinanden

lidelser«. Dette citat er fra Lisbeth
Smedegaard Andersens introduktion til den bog, som udgives i forbindelse med kunstkoncerten, og
det giver et godt indtryk af nødvendigheden af denne koncert.
  Men det er ikke BARE en koncert – det er en oplevelse. 14 kunstmalere fra Danmark, Frankrig, Spanien, USA og Færøerne giver hver
deres fortolkning af en af de 14 stationer på Via Dolorosa – vejen op til
Golgata.
  Disse malerier præsenteres ved
oplæsning, sang og musik – leveret
af operasanger Jesper Buhl og komponist og pianist Tore Bjørn Larsen.
  Koncerten er en musikalsk rejse
med Jesus på vejen fra Pilatus op ad
Via Dolorosa mod Golgata og videre
under hans lidelser på korset for at
slutte med gravlægningen. Vi er, som
lyttere og tilskuere, således med hele
vejen den tunge langfredag. Både teksterne og musikken er nye fortolknin9

ger af begivenhederne langfredag, og
de understøtter malerierne.
   Der er således noget både for øjet
og for øret i denne event – som henvender sig både til musikinteresserede, kunstinteresserede og kirkeinteresserede.
Jesper Buhl – er uddannet sanger på
Det Fynske Musikkonservatorium.
   Jesper Buhls glansrolle har – ifølge Søren Schauser fra Berlingske
Tidende – været »Eight Songs for
a Mad King« af Peter Maxwell Davies. Denne påstand understøttes af
det faktum, at komponisten selv tildelte Buhl titelrollen ved opførelsen
på komponistens 70 års fødselsdag.
  De seneste 9 år har Jesper Buhl
haft sit virke som succesrig chef for
Den Fynske Opera. Chefstillingen
har dog ikke frarøvet danskerne mu
ligheden for at høre Jesper Buhls dy
be baryton og farverige personlighed – her og der og alle vegne.

Tore Bjørn Larsen – er uddannet
komponist på Det Fynske Musikkonservatorium.
   Han studerede efterfølgende kom
position i solistklassen på Det Kgl.
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Danske Musikkonservatorium i Kø
benhavn med Hans Abrahamsen
som lærer. Solistklassen afsluttedes med debutkoncert i november
2000, hvor oratoriet »Bound to no
where« opførtes i hhv. Fåborg kirke,
Sct. Hans kirke i Odense og Helligåndskirken på Strøget i København.
Seneste større værk:
   Ved indvielsen af Sct. Nicolai kirkes
nye orgel i Svendborg i maj 2016 uropførtes »Book of Twelve«, – en samling af 12 præludier og 12 fugaer for
orgel samt 3 spektakulære korværker.

Palmesøndag
den 9. april kl. 14.00
Uge 15 er i år påskeuge. Påskeugen
er fyldt med historier om, hvad Jesus sagde og gjorde. Påskeugen begynder med Palmesøndag, hvor vi
hører om Jesu indtog i Jerusalem på
et æsel. Jesus red ind i Jerusalem selv
om han vidste, at han var på vej hen
imod lidelse og død på et kors langfredag. Alligevel red han ind i byen.
Fordi han elskede vi mennesker.
   Det fejrer vi på denne dag ved at
lave et passionsskuespil. Passion be-

tyder lidelse på latin, men kan også
betyde at brænde rigtig meget for
noget. Begge dele handler påskens
begivenheder om, og i skuespillet
bliver vi ført igennem påskedagenes
begivenheder.
   I år har vi 36 tilmeldte minikonfirmander, og denne skønne flok
børn vil opføre skuespillet for os.
   Så kom og vær med til Palmesøndags gudstjeneste d. 9. april kl. 14.00.
   Det bliver stort!
Peter og Jakob

Skærtorsdagsguds
tjeneste og påskemåltid
den 13. april kl. 18.00
Traditionen tro spiser vi igen et påskemåltid efter gudstjenesten. Det er
altid en god optakt til påsken. Anna
Vesterby står for det kulinariske. Så
ved vi, der venter en god oplevelse.
Måltidet tilbydes til en pris af 50,- kr.
Alle er velkomne, men tilmelding
er nødvendig.
Tilmelding til:
Jørgen Vestergaard, tlf. 6611 0932,
jvgaard@gmail.com
Sidste frist for tilmelding er torsdag
den 6. april.

Åben præstegård
torsdag den 27. april
kl. 16.30-ca. 19.30
Luther gjorde op med flere ting i
den katolske kirke, bl.a. cølibatet.
Han opfordrede præsterne til at gifte

sig, gerne med nonner fra de mange
lukkede klostre. Selv blev Luther gift
med nonnen Katharina von Bora.
Det blev begyndelsen på præstegården som institution. Det betød, at der
blev skabt en kultur omkring præstegårdene som samlingssted, hvor der
blev diskuteret teologi, kultur og alle
mulige dagligdags emner. Præstegården var et sted, hvor der kom mange
folk og folk af alle slags. Noget, som
præstegården har været bærer af helt
op til vor tid, og som nu de fleste steder er henlagt til sognegårdene.
  Luther selv yndede at have middagsgæster, studerende og andre,
professorer var i øvrigt forpligtede på
at have 6 studerende boende. Ved
måltidet holdt han bordtale over et
emne, han var optaget af og som
blev diskuteret efterfølgende.
  Den 1. april åbner en udstilling
i Den Fynske Landsby om præstegården og dens historie. Den gamle
præstegård i landsbyen stammer fra
Tommerup.
  I Sdr. Nærå har vi også en gammel præstegård, om end ikke fra
Luthers tid. Der står over hoveddøren, at den er bygget i 1775. Mange
mennesker er gennem årene gået
ind og ud af den gamle hoveddør,
som stammer tilbage fra 1775 og
ikke må udskiftes.
   Vi vil gerne give jer mulighed for
at se den gamle præstegård og høre
om præstegårdens historie siden
Luthers tid.
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   Kresten Drejergaard, vores tidligere biskop, vil fortælle om Luther, Käthe og præstegården som institution.
   Inge Dalsgaard fortæller Sdr. Næ
rå præstegårds historie.
   Derefter er der fri adgang til boligen.
   Arrangementet slutter med en sand
wich og en Lutherøl i Kirkeladen.
   Alle er velkomne.

Koncert med
Lindvedkoret
torsdag den 11. maj kl. 19.00
St. Bededag markerer vi traditionen
tro med et arrangement aftenen før,
St. Bededags aften.
   Vi får besøg af Lindvedkoret, som
vil synge et blandet program med
bl.a. danske forårssange.
   Lindvedkoret er et blandet kor med
ca. 35 sangere, der sammen med dirigenten Sven Skovbakke flere gange
har sunget i Sdr. Nærå kirke. Repertoiret er alsidigt og til den klassiske
side, og ved koncerten her medvirker et lille orkester, der akkompagnerer nogle af satserne.
  Efter koncerten i kirken fortsætter vi i Kirkeladen, hvor der serveres
varme hveder, og hvor der bliver tid
til mere sang.

Kirkegårdsvandring
onsdag den 31. maj kl. 18.30
Onsdag den 31. maj arrangerer Sdr.
Nærå Menighedsråd en kirkegårdsvandring. I får mulighed for at nyde
både den gamle kirkegård, der højt
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beliggende omkranser den smukke
gamle kirke og den nye kirkegård
med den flotte udsigt til kirken.
  Graver Ulrik Korsgaard vil med
sin gode viden, fortælle om sit daglige virke på stedet, og svare på eventuelle spørgsmål.
   Desuden vil menighedsrådet orientere om den kommende udviklingsplan, hvor der lægges op til, at det bevaringsværdige sammen med de nye
tiltag skal forstærke rammen om kærligheden til og mindet om vores kære.
   Efter rundturen, sluttes af på østsiden af kirkegården. Er vejret til
det, vil der her blive serveret lidt ost
og rødvin. I tilfælde af ustabile vejrforhold, går vi i Kirkeladen.
   Det er en god ide at have et tæppe
med. Der bliver sat stole / borde op,
hvis vi forbliver udendørs.
  Mødetid på kirkegården denne
aften er 18.30.
   Vi håber på en lun og stemningsfuld aften, hvor vi kan nyde naturen
og fællesskabet på vores smukke kirkegård.
Marianne Nielsen

Fælles
friluftsgudstjeneste
2. pinsedag d. 5. juni kl. 14.00
– i Herringe
Den fælles friluftsgudstjeneste i
provstiet bliver i år lidt anderledes.
Den foregår om eftermiddagen og
bliver præget af folkemusik, læsninger på forskellige sprog, børnekor
og kagebord.

  Prædikant er Mette Sauerberg,
Gislev.
   Temaet er forskellige sprog og forståelse på tværs. Gudstjenesten holdes
på sportspladsen i Herringe, Rudmevej 36, 5750 Ringe. Medbring gerne
tæppe eller stol. Parkering ved siden af
sportspladsen eller (lidt længere væk)
ved Herringe kirke/præstegården.
   Efter gudstjenesten er der stort kagebord. Man kan tilmelde en kage til
Kamille Nygård (kany@km.dk) senest d. 1/6. Priser uddeles til bedste
kager. Man medbringer selv kaffe, te
eller vand.

Sommermøde med
Finn Nørbygaard
søndag den 18. juni
kl. 14.00
Foredragsholderen ved
sommermødet vil være
kendt af de fleste som den sjove entertainer og skuespiller, ikke mindst
i samspil med Jacob Haugaard; først
som »Ja-dak«-buschaufførerne ved
Århus Sporveje, og senere i Finn og
Jacob-filmene og i reklamerne for
Squash. Men man husker måske
også den store økonomiske og personlige krise, han kom ud i, da ITFactory krakkede; en krise som han
har brugt konstruktivt til at udvikle
nye sider af sig selv – bl.a. som forfatter til bogen: »Tillykke med din
krise – en komiker bag facaden«.
   Efter oprindeligt at være uddannet som skolelærer tog Finn Nørby-

gaard efter mange år i showbranchen
i 2002-09 et uddannelsesforløb som
terapeut på Institut for Gestaltanalyse, og han har siden 2004 praktiseret som psykoterapeut.
  Han er desuden en efterspurgt
foredragsholder, og foredraget vi
skal høre ved sommermødet i Sdr.
Næraa hedder »Engle og dæmoner«.
Herom siger Finn Nørbygaard:
»Himlen har sine engle og helvede
har sine dæmoner. På samme måde
er det med menneskesindet, som er
sat sammen af både gode og onde
kræfter. Nogle mennesker lever deres liv uden nævneværdigt at mærke
nogen af delene, mens andre tumler
med dæmonernes besættelse uden
oplevelse af englehjælp hele livet
igennem. Nogle går til grunde, andre skaber stor kunst.«
   Dæmonerne kan optræde i mange
forskellige iklædninger. Finn Nørbygaard fortæller bl.a. om hvordan
hans materielle rigdom på forunderlig vis pustede til hans egen dæmon.
  Med en lang række eksempler –
både fra Finn Nørbygaards eget og
andre kendte danskeres liv – fortælles om dæmonernes rasen. Kun ved
at lukke dem ud af skabet og se dem
i øjnene kan de blive en integreret –
og inspirerende – del af livet.
Sommermødet begynder som van
ligt med en kortere gudstjeneste,
og kaffe og lagkage følger i Præstegårdshaven.
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Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

Sted

Arrangement

9. marts
Kl. 19.30
Kirkeladen
			
19. marts
Kl. 19.00
Kirken
21. marts
Kl. 19.30
Kirkeladen
22. marts
Kl. 19.30
Kirken
2. april
Kl. 16.00
Ringe kirke NB
4. april
Kl. 19.30
Kirken
6. april
Kl. 19.30
Kirke/Kirkelade
9. april
Kl. 14.00
Kirken
			
13. april
Kl. 18.00
Kirke og kirkelade
			
27. april
Kl. 16.30
Kirkelade/		 præstegård
11. maj
Kl. 19.00
Kirke/Kirkelade
31. maj
Kl. 18.30
Kirkegården
5. juni
Kl. 14.00
Herringe
18. juni
Kl. 14.00
Kirke/		
præstegårdshave
28. juni
Kl. 16.00
Fra kirken til
		 Tornbjerg/		 Hollufgård

Foredrag
m/Niels Ole Frederiksen
Konfirmandgudstjeneste
Læsekreds/film
Koncert
Sigurd Barrett for børn
Via Dolorosa, Kunstkoncert
Babysalmesang begynder
Afslutning
m/minikonfirmander
Skærtorsdagsgudstjeneste
med efterfølgende påskemåltid
Åben præstegård
Lindvedkoret/varme hveder
Rundvisning/vin og ost
Provsti-friluftsgudstjeneste
Sommermøde
m/Finn Nørbygaard
Kirkecykeltur

Læsekredsen

Siden sidst

21. marts:
Vi ser en film

Dåb
18/12: Olivia Lund Müller
14/01: Astrid Bielefeldt-Petersen
Valdemar Mikkel
Dyrehave Helms
15/01: Sofia Kreutzer Haarby

Vi mødes i Kirkeladen kl. 19.30.

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Sdr. Nærå kirke følgende lørdage:
Lørdag den 8. april kl. 11.00
Lørdag den 1. juli kl. 11.00
Lørdag den 14. oktober kl. 11.00
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Begravelse/bisættelse:
16/12: Jytte Holmberg
17/12: Ole Viby Petersen
20/12: Ole Pedersen
13/01: Tage Egsgård Schmidt

Kirkelig Statistik

Adresser

for Sdr. Næraa sogn og kirke
2015 2016
Fødsler
(14 drenge, 15 piger)

16

29

Dåb

19

24

Fremstillet

0

0

Voksendåb

2

0

Navngivet

3

7

25

29

Vielser

4

5

Kirkelig velsignelse

0

1

Dødsfald
(7 mænd, 8 kvinder)

17

15

Bisættelser

15

7

Begravelser

6

5

Udmeldt af
folkekirken

3

10

Indmeldt i
folkekirken

2

1

Konfirmerede
(11 drenge, 18 piger)

Menighedsrådsmøde:
Torsdag den 16. marts NB
Onsdag den 26. april
Onsdag den 17. maj
Torsdag den 29. juni
Møderne foregår i Kirkeladen og
begynder kl. 19.00.

Sognepræst:
Inge Dalsgaard,
Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
Sognepræst:
Jakob Olesen, tlf. 2033 2927,
e-mail: olesenjakob130@gmail.com
Sognepræst:
Hans Vestergaard Jensen, tlf. 2425 4238,
e-mail: hvje@km.dk
Kirkeassistent og kirkesanger:
Marie Maegaard,
Birkelyvej 63,
5792 Årslev, tlf: 2924 9464.
E-mail: m_maegaard@yahoo.dk
Organist:
Inge Bjarke,
Svenstrupvej 26,
5260 Odense S, tlf. 5178 9851.
E-mail: ibjarke@webspeed.dk
Graver:
Ulrik Korsgaard,
Svendborgvej 72,
5750 Ringe, tlf. 4031 9192.
E-mail: graver@aarslevnet.dk
Formand for menighedsrådet:
Marianne Hansen,
Torpevænget 1,
tlf. 6599 2293.
E-mail: miajh60@gmail.com
Kirkeværge:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Kasserer:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.
www.snkirke.dk
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
MARTS
12. 2.s.i fasten
19. 3.s.i fasten
		
26.
		Midfaste
APRIL
2. Mariæ Bebudelse
9. Palmesøndag
		
13. Skærtorsdag
		
14. Langfredag
16. Påskedag
17. 2. påskedag
23. 3. 1.s.e.påske
30. 2.s.e.påske
		
MAJ
7. 3.s.e. påske
11. Bededagsaften
14. 4. s.e. påske
21. 5. s.e.påske
25. Kr.Himmelfart
28. 6.s.e.påske

SDR. NÆRAA
kl. 10.00 ID
kl. 19.00 ID
Konfirmandgudstjeneste
kl. 11.15 HVJ

ÅRSLEV
kl. 11.15 ID
kl. 10.00

SDR. HØJRUP
Ingen
kl. 11.15

kl. 11.15

kl. 10.00

kl. 10.00 ID
kl. 10.00
kl. 14.00 JO/PUJ
Ingen
afslutning, minikonfirmander
kl. 18.00 ID
kl. 19.00
m/efterflg. skærtorsdagsmåltid
kl. 10.00 NN
kl. 10.00
kl. 10.00 ID
kl. 11.15 K
kl. 11.30 NN
kl. 10.00
kl. 10.00 NN
kl. 11.15
kl. 9.00 og 11.00 ID
Ingen
Konfirmation

kl. 11.15
kl. 10.00

kl. 11.15 NN
kl. 19.00 ID m/Lindvedkoret
kl. 10.00 ID
kl. 10.00 ID
kl. 10.00 NN
kl. 11.15 NN

kl. 10.00 Konfirmation

Ingen

Ingen
kl. 11.15 K
kl. 10.00
Ingen

kl. 10.00 Konfirmation
kl. 10.00
kl. 11.15
kl. 10.00

Ingen
kl. 11.00
kl. 10:00
kl. 11.15
kl. 10.00
kl. 11.15 MB

Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf. 6598 1122.
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.

MARK & STORM GRAFISK A/S

JUNI
4. Pinsedag
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.15 K
5. 2. pinsedag
kl. 14.00 Provstifriluftsgudstjeneste i Herringe
11. Trinitatis
kl. 10.00 NN
kl. 11.15 K
kl. 10.00
18. 1.s.e.trin
kl. 14.00 ID
Ingen
kl. 11.15
		
Sommermøde m/Finn Nørbygaard
25. 2.s.e.trin
kl. 10.00 NN
kl. 10.00
kl. 11.15
JO: Jakob Olesen, HVJ: Hans Vestergaard Jensen, Nr. Søby, PUJ: Peter U. Jensen, Årslev,
NN: Ny præst

