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Du Herre Jesu Kriste
vor glædes sol og skin,
bliv hos os til det sidste,
opvarm vort kolde sind.
Giv kærlighed vort hjerte,
forny vor sjæl og ånd,
vend bort al sorg og smerte
alt med din milde hånd!

»Vi vil så gerne, at I kommer igen«
»Vi vil så gerne, at I bliver lidt læn
gere«, lyder reklamen fra Fakta. På
vores sommermøde præsenterede
biskop Tine Lindhardt os for en lidt
ændret udgave: »Vi vil så gerne, at
I kommer igen«. I kirken altså. Til
gudstjeneste og andet.
   For at vi skal få lyst til at komme
igen, er det vigtigt, at vi forstår det,
der bliver sagt, og at det siger os no
get. Det skal sige noget ind i det liv,
vi lever og tumler med. Det gælder
prædiken, og det gælder bønnerne
og de tekster, der bliver læst.
   Indholdet af biblen kan vi natur
ligvis ikke ændre på, men med mel
lemrum bliver biblen nyoversat for
at tilgodese den nye generation, der er
kommet til. Det skete sidst i 1992.
Og for 6 år siden blev Det nye Tes
tamente udgivet i en mere folkelig
oversættelse, kaldet Den nye Aftale.
Den blev udgivet til selvlæsning og
var ikke tænkt til brug i gudstjene
sten. Men biskoppen har, for at bi
drage til, at vi gerne vil komme igen,
givet tilladelse til, at der må læses
fra Den nye Aftale ved gudstjenester
og kirkelige handlinger, dog ikke ri
tualerne. Det skal være den autori
serede oversættelse.
   Den nye Aftale er mere tilgænge
lig. Derfor er vi nu i Sdr. Nærå kirke
begyndt at bruge Den nye Aftale
ved 2. læsning fra alteret, epistellæs
ningen. Epistel betyder brev, og der
læses fra et af de mange breve, der
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også findes i Ny Testamente, breve,
der er skrevet til de første kristne
menigheder for at retlede dem i den
nye tro og dens skikke.
   Jeg har ofte tænkt, når jeg har læst
epistelteksten, at det er en vanske
lig tekst at høre, ikke på grund af
ordene, de er forståelige nok, men
dels på grund af den ofte snørklede
sætningsopbygning, dels fordi tider
og skikke forandrer sig, og det kan
være svært at forstå en anderledes
måde at tænke og leve på. En mere
tilgængelig oversættelse gør ikke det
hele, men den kan hjælpe på vej. Og
måske åbne for, at essensen i det,
der tales om, er noget, vi kender til
fra vort liv.
  Når jeg ikke læser evangeliet fra
Den nye Aftale skyldes det hensynet
til jer kirkegængere, som er fortrolig
med den gældende oversættelse og
vil savne de udtryk og formulerin
ger, der for jer hører med til evan
geliet.
Nye bønner
Der er de senere år også kommet for
skellige samlinger med nyformule
rede bønner, og nogle af disse har vi
også fået lov at bruge. Det er bønner
formuleret i et mere nutidigt sprog,
med et anderledes billedsprog og
med større tilknytning til det mo
derne liv. Og som derfor får mere
karakter af bøn, fordi de rammer
noget i os. Sætter ord på noget, vi

måske selv går og tumler med, og
bringer håb og fortrøstning ind i vort
liv.
  Måske er de nye bønner ikke så
holdbare. Det mere jævne sprog kan
vi måske blive lidt træt af at høre,
tiden kan løbe fra det, men så kan
der til den tid formuleres nye bøn
ner igen, eller vi kan vende tilbage
til de gamle.
   Indtil videre har jeg ikke brugt bøn
fra samme forfatter hver gang. Når
jeg læser dem igennem, vælger jeg
den, der siger mig mest i sammen
hæng med de øvrige tekster. I øje
blikket bruger jeg dog mest bønner
af Kirsten Jørgensen, idet jeg synes,

de rammer godt ind der, hvor tekst
og dagligdag møder hinanden.
  Efter en forsøgsperiode på to år
skal vi indberette til biskoppen, hvad
vores erfaring er fra brugen af dem,
og hertil er det nødvendigt at høre,
hvad I synes. Vi kan tale om det ved
kirkekaffen, ved sognemøder, og I
er altid velkomne til at give udtryk
for, hvad I synes.
  Jeg vil nedenfor bringe et eksem
pel fra 7. søndag efter trinitatis, som i
skrivende stund er den aktuelle søn
dag, så kan I selv læse dem igennem
og overveje, hvad I synes.
Inge Dalsgaard

Den autoriserede oversættelse fra 1992:
»Jeg bruger et udtryk fra dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker.
For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden,
så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I hel
liges. Dengang I var syndens trælle, var I frie over for retfærdigheden.
Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over; de ender jo med
død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for
Gud, får I den frugt, at I helliges, og til sidst evigt liv. For syndens løn
er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre«.
Romerbrevet 6,19-23
Fra Den Nye Aftale:
»Jeg bruger billedet med slaveriet, så I bedre kan forstå, hvad jeg
mener. Engang var I slaver af synd og lovløshed og gjorde alt det
forkerte. Nu skal I være slaver for Gud i stedet og kun tilhøre ham.
Da I var slaver af synden, var I fri for Guds krav. Men hvad fik I
ud af det? Kun noget, I skammer jer over i dag, og som fører døden
med sig. Nu er I blevet befriet fra synden og er i stedet slaver for
Gud. Jeres belønning er at I tilhører ham og til sidst får evigt liv.
Straffen for synd er død, men Guds gave er evigt liv, som vi får gen
nem Jesus Kristus«.
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De autoriserede bønner er tilbage fra mid er en gave fra dig, og må deles med andre
delalderen og reformationstiden:
for at blive til liv og glæde.
Du er frelsen, der kommer til os
»Herre, vor Gud, himmelske Fader!
fra evighed til evighed.
Du, som med dit salige ord har kaldet os
til dit rige, hvor der er syndsforladelse, Kirsten Jørgensen
nåde og al barmhjertighed;
Herre,
Vi beder dig,
du er livets hersker,
at du ved din Helligånd
du kan vende jordens floder og solens gang
vil opvække og oplyse vore hjerter,
og lade frugter gro på tjørne.
så vi følger din kaldelse,
Du vendte en mands skæbne
Afstår fra synden og forbedrer os,
da du valgte at spise middag hos Zakæus.
venter al nåde af dig ved din Søn,
Du elskede den ene
Jesus Kristus, og således omsider bliver
der var hadet af alle,
salige ved ham, som med dig lever og
og af den kærlighed spirede først hans
regerer i Helligånds enhed,
selverkendelse og siden gavmildheden.
én sand Gud fra evighed til evighed«.
Vi beder dig:
Få os til at vende om
Herre, vor Gud,
når vi kroger os ind i os selv
du som ser at, hvad der kan ske for os,
og andre vender ryggen til os.
og aldrig tager fejl, når du beslutter for os, Ret det krogede ud,
dig bønfalder vi i ydmyghed:
og send os tilbage til fællesskabet
tag fra os alt det, der volder skade,
der hvor vi skal dele livet med hinanden,
og giv os det, der gavner til liv og salighed, du der er glædens Gud, tilgivelsens kilde,
ved vor Herre Jesus Kristus, din Søn,
livets Ånd.
som med dig lever og regerer i Helligånds
enhed, én sand Gud fra evighed og til
Elof Westergaard
evighed.
Gud,
Fader, Søn og Helligånd,
Holger Lissner:
du som er i himlen og på jorden,
Jesus Kristus! Du livets Herre!
tak fordi du træder ind som gæst
Vi takker dig for den glæde, du spreder,
også hos den ingen andre vil besøge,
når du kommer til os
i huse, hvor gangene er mørke og kagen
og sætter dig til bord med os!
er tør.
Du ser os ikke, som andre ser os.
Vi beder dig;
Du ser os, som vi er,
Åbn vores døre
selv når vi gemmer os bag et afvisende
så din Ånd kan trænge ind,
ydre.
kalde kærlighedens søde frugter frem
Derfor beder vi dig;
imellem os
kom til os, når vi lukker af for andre,
og styrke os i glæden over det fællesskab
og bryd ind i vores ensomhed,
vi får i livet med dig.
og kald os ud til livet med hinanden!
du gør store ting med os,
Hjælp os til at se, at alt, hvad vi har,
du som er fra evighed og til evighed.
4

Kirkecykeltur den 3. juli 2013
Efter et forår og en forsommer med
beskedne temperaturer viste vejret
sig fra sin pæne side. Derfor stod ca.
30 mennesker parate med smurte
kæder og madpakker, cykelhjelme,
frisk opladede batterier til el-cyklen
og højt humør. Måske havde der og
så indsneget sig lidt drikkelse i cy
keltasken. I hvert fald var O. P. An
derson igen en af de faste deltagere.
Vi startede i Rønninge Kirke, hvor
vi sang en salme. Det er lidt pud
sigt, at Rønninge kirke også er Lan
geskovs kirke. Nå, men sådan er der
så mange pudsigheder.
  Den kommende provst i Fåborg
provsti, Lars Ole Jonssen fortalte om
kirken, som i den katolske tid blev
viet til Sct. Søren og derfor også kal
des Sct. Sørens kirke. Den er opført
i begyndelsen af 1200 tallet. En in
teressant ting ved kirken er sideski
bet. De skiftende ejere af Rønninge
Søgård brugte sideskibet som privat
familie-gravkapel. Pludselig var der
ikke plads til flere kister. Efter en del
stridigheder om, hvad man så skulle
gøre, døde kirkeejeren, hofjægerme
ster Johan Jacob de Mylius og hans
testamente indeholdt overraskende
et ønske om at opføre et gravkapel
for sin familie i en lystskov tilhøren
de hovedgården.
  Det gjorde man så. Derfor drog
alle cyklisterne hen for at besøge det.
   Kapellet fik igangsat nødvendige
restaureringsarbejder i 2009. Pro

jektet er netop afsluttet for ½ år
siden. Den nuværende ejer havde
været så venlig at åbne både kapel
og krypt. I krypten var tændt stea
rinlys. Det var helt højtideligt. Her
sang vi »Altid frejdig«. Foran kapel
let, som er fredet og stadig tilhører
Rønninge Søgaard, var der en god
mulighed for at indtage de medbrag
te kulinariske herligheder med ud
sigt til Vomme sø. Et pudsigt navn
i øvrigt, særligt når vi sad og put
tede i »vommen«. Nå spøg til side.
Ja, hvem havde troet, at der lå en så
stor og smuk sø så godt gemt væk.
Jeg tror, vi var mange, som aldrig
havde set eller hørt om hverken sø
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eller kapel, eller for den sags skyld
selve hovedgården. Der måtte vi vist
ikke køre op, men vi var et par styk
ker, som på grund af vores ubetyde
lige kropsstørrelser kunne snige os
tæt på uden at blive opdaget.
   Turen gik nu til Rolfsted kirke. Her
mødte sognets præst Birte Jacobsen
op og fortalte levende nogle gode hi
storier bl.a. fra kirkens restaurering.
Kirken er en middelalderkirke og
har noget så sjældent som en kvader
stensmur. Efter at ha
ve sunget en
salme var det vist efterhånden tid til
at vende jernhestene hjemad. Tænk
engang, hvor seje deltagerne var. Tu
ren var på 25 km. Godt gået – eller
cyklet hedder det vist.

Kirkeskibet
Kirkeskibsværftet meddeler, at det
går planmæssigt med byggeriet. Hvis
I har lyst til at følge arbejdet, er I vel
komne til at besøge værftet i Kjeld
Hansens kælder.
   I kan også følge byggeriet på vores
nye hjemmeside. Her vil der jævnligt
blive lagt nye billeder ind.

Jørgen Bai Jepsen

Kort med kirken
som motiv
Menighedsrådet har ladet fremstille
kort med Skt. Mikaels kirke som
motiv.
   Kortene kan købes i våbenhuset,
og de fås i to størrelser:
   De dobbelte kort incl. kuvert sæl
ges for 10,- kr. pr. stk., og de enkelte
kort uden kuvert for 5,- kr. pr. stk.
  Dobbelte kort med altertavlen
som motiv kan fortfarende købes
for 10,- kr. pr. stk. incl. kuvert.
   Kortene med kirken som motiv er
tegnet af undertegnede, og jeg hå
ber, at man synes, at de yder vores
ærværdige kirke fuld retfærdighed!
Jørgen Vestergaard
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Hjemmeside
Det er med glæde, at vi i menigheds
rådet nu kan erklære Sdr. Nærå kir
kes hjemmeside åben for alle! Størst
interesse har dette naturligvis for
sognebørnene, som nu kan hente alle
relevante oplysninger vedrørende kir
ken på følgende internet-adresser:
www.søndernæråkirke.dk
www.snkirke.dk
www.soender-naeraa-sktmikaels
kirke.dk
Via hjemmesiden er der adgang til
kirkebladet, og naturligvis vil mange
af de oplysninger, som står der, også
være at finde på hjemmesiden. Men
derudover vil andre mere eller min
dre aktuelle begivenheder, diverse
oplysninger og reminders vedrøren
de kommende aktiviteter fremgå af
hjemmesiden. Som eksempel kan
nævnes Poul Skårup Jensens video
om Skt. Mikaels kirke, som kan af
spilles der.
   Vi håber, at menigheden vil få for
nøjelse af hjemmesiden og benytte
den flittigt. Vi har forsøgt at gøre
den nem og overskuelig at bruge.
Siden vil være under stadig foran
dring og udbygning, »færdig« som
sådan bliver den aldrig.
  Webmaster er undertegnede, og
man er velkommen til at sende mig
en e-mail med forslag, rettelser eller
ris/ros. Adressen findes på hjemme
siden!
Jørgen Vestergaard

Ny præst til aflastning
af Inge Dalsgaard
Når en provst bliver ansat i dag, bli
ver man ansat i et bestemt pastorat
og som 50% præst, fordi varetagel
sen af provstestillingen ikke længere
er forenelig med at være fuldtids
præst og varetage alle de opgaver,
der hører til.
   Til aflastning af mig i min præste
stilling bliver der pr. 1. september til
udgangen af november 2014 ansat
en præst, Jens Buchwald Andersen,
Odense. Han skal varetage det, der
svarer til 50% af præstearbejdet i sog
net.
   Karin Hasling vil fremover betje
ne Sdr. Højrup/Årslev sogne.
Inge Dalsgaard

Præsentation
I anledning af, at jeg
pr. 1. september 2013
er blevet ansat i en
halvtidsstilling som bi
standspræst for provst
Inge Dalsgaard i Sdr.
Nærå sogn, skal jeg
præsentere mig selv. Jeg er i forvejen
universitets- eller studenterpræst ved
Syddansk Universitet i Odense og
har været det i 14 år. Tillige har jeg
været sognepræst med tilknytning til
Munkebjerg kirke og sogn i Odense.
Før det var jeg i tre år præst i Aarhus
og Silkeborg. Jeg er født og opvok
set – mange steder! I Østjylland, Egå,
7

Etiopien, men mest i Midtjylland. Jeg
er student fra Viborg katedralskole
og studerede teologi, etiopisk sprog
og kultur, samt litteraturhistorie på
Aarhus Universitet. Jeg var i løbet af
min studietid på studieophold i Ad
dis Abeba i Etiopien og i Göttingen
i Tyskland. Siden stiftede jeg familie
og har i dag tre voksne døtre. Før
jeg endelig besluttede mig for præ
stegerningen var jeg et års tid høj
skolelærer på Kalø Sproghøjskole på
Djursland.
Jeg glæder mig meget til at skulle
virke i Sdr. Nærå sogn. Særligt glæ
der jeg mig til regelmæssigt at præ
dike og holde gudstjeneste, idet, når
alt kommer til alt, så er kirken til for
at evangeliet skal forkyndes og ordet
skal lyde. Alt det andet skulle gerne
give sig deraf. Jeg har naturligvis
også et ønske om at indgå i sognets
daglige liv og glæder mig til at møde
så mange som muligt. Det bliver
ikke mindst i forbindelse med kirke
lige handlinger, men også ved sog
nemøder og i den personlige sam
tale. I det daglige arbejder jeg meget
med den studerende ungdom og
bruger i det hele taget meget af min
tid på samtalen.
Jeg prædiker første gang søndag d.
1. september og ser frem til mødet
med Sdr. Nærå sogn.
Med venlig hilsen
Jens Buchwald Andersen
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Høstgudstjeneste
i Markhuset
Hist hvor vejen slår en bugt på Tor
pelundsvej mellem Tarup og Ore på
det midterste af Fyn, ligger der et
nydeligt lille hus.
»Jeg hedder markhuset,« siger det
selv. »Jeg er gammel og var i en slet
forfatning, ja det var tæt på at mit
stolte bindingsværk ej mere kunne
holde mig oprejst. Det var en sådan
skændsel. Jeg som har været stedet,
hvor de gæve mennesker, der arbej
dede i marken kunne søge ly under
frokosten, hvis vejret blev forskræk
keligt ondt. Man siger endda, at jeg
er den sidste af slagsen her på Fyn.«
   »Herre Gud, hvor det hus dog ser
sørgeligt ud,« deklamerede nogle
gode mennesker, som en dag kom
forbi. »Det må vi dog prøve at nette
lidt. Som sagt så gjort. Og dagene
kom, og dagene gik, og pludselig
var jeg forvandlet til en smuk svane.
Det var mageløst. Så megen dejlig
hed, så megen lykke.«

   »Dog kan man godt blive lidt en
som engang imellem, men nu ha
ver jeg hørt, at der snart er stort på
færde. Søndagen den 22. september
kl. 14.00, bliver her ordenligt pudset
op. Et telt vil blive opstillet og godt
folk fra hele sognet vil møde op. Selv
præsten, som endog også er provst
kommer for at tale om høsten og
Gud. Spillefolk på både fiol, harmo
nika og andre fornøjelige instrumen
ter vil spille musik fra min ganske
ungdom. Det er mageløst. Der bliver
også serveret mad og drikke, og det
er helt gratis. Hvor er det dejligt at
være til. Jeg kan ligefrem mærke at
det rykker helt ind i mit bindings
værk.« Jo, der bliver rigtignok noget
på færde i det lille markhus, hist hvor
vejen slår en bugt.
Jørgen Bai Jepsen

Sognearrangementer
Fyraftenssang
I efterårets række af fyraftensarran
gementer har vi inviteret lokale per
soner til at stå for valget af sange
under overskriften »Salmer og san
ge, der står mig nær.«
  Inge Bjarke vil akkompagnere
dels på orgel, dels på klaver.
   Da der er Spil dansk-dag torsdag
den 31.oktober, har vi dog slået den
sidste onsdag i oktober sammen
hermed, og det finder sted om afte
nen kl. 19.30 i kirkeladen.

Onsdag den
25. september kl. 17.00
vil Erik Toftegaard udvælge sange
og fortælle herom. Arrangementet
foregår i kirken.
   Erik Toftegaard er uddannet lærer
og fik straks efter uddannelsen an
sættelse på Odder Højskole, senere
som forstander på samme skole.
   Højskolejobbet blev delvist opgi
vet efter valg til borgmester i Odder
kommune.
  For 20 år siden flyttede Erik Tof
te
gaard med sin kone til Fyn, til
Thorup Kohave, og blev ansat som
jobkonsulent i Broby kommune.

Torsdag den 31.oktober
kl. 19.30 i Kirkeladen
Spil dansk-dagen
På Spil dansk-dagen
får vi besøg af Troels
Borring, og for at
have tid til at synge
endnu flere danske
sange, finder arran
gementet sted om aftenen i kirke
laden. Troels Borring er tid
ligere
efterskoleleder i Sdr. Nærå, og nu
fuldtids formand for Efterskolefor
eningen. Inden han læste til lærer på
Herning Seminarium snusede han
lidt til landbrugslivet, og var bl.a. et
halvt år i Canada.
  Som nyuddannet lærer fik han
sammen med sin kone job på den
nystartede Glamsdalens Idrætsef
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terskole i 1989, og i 1994 skiftede
de til skolen i Sdr. Nærå.
  Selv om Efterskoleforeningen har
sit administrative hovedkvarter i Kø
ben
havn bor ægteparret stadig i
villaen i Sdr. Nærå, som danner et
centralt udgangspunkt for møder
rundt om i hele landet.
  Ved aftenens arrangement byder
menighedsrådet på kaffe og kage til
en pris af 10 kr.

  Herefter sejltur med hjuldampe
ren Helene på Haderslev Fjord. Om
bord nyder vi en platte, og efter et
kort ophold på Årø slutter turen ved
Årøsund, hvor bussen afhenter os.
  Næste stop er Christiansfeld, hvor
der bliver serveret kaffe og honning
kage, og en guide vil vise os rundt i
byen.
  Vi garanterer, at det bliver en
spændende dag.

Onsdag den
27. november kl. 17.00

Mandag den 7. oktober
kl. 19.30

bliver der lejlighed til at møde end
nu en markant person fra lokalom
rådet, men den endelige aftale er
endnu ikke truffet ved kirkebladets
udgivelse. Hold øje med kirkens
hjemmeside. Arrangementet foregår
i kirken.

Kamille
Nygård,
sognepræst i Herrin
ge/Gestelev og fæng
selspræst i Ringe
stats
fængsel vil for
tælle om sit arbejde
i det eneste lukkede ungdomsfængsel
i Danmark samt overvejelser om ret
færdighed og moderne straffepraksis.

Søndag den 8. september
Sogneudflugten 2013
På grund af stor tilmelding har me
nighedsrådet valgt at bestille en bus
til 74 personer. Vi håber derfor, at
få de fleste tilmeldte med på turen,
som går til Haderslev, hvor vi over
værer højmessen i Domkirken.
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ØVRIGE
ARRANGEMENTER
Onsdag den 6. november kl. 19.30 i Kirkeladen
med Tom Buk-Swienty
Historiker, journa
list og forfatter
Tom Buk-Swienty
fortæller om sin nye
bog »Kaptajn Dine
sen – Ild og blod«,
om Karen Blixens
far Wilhelm Dine

sen, der var aristokratisk eventyrer,
kriger, jæger, politiker og forfatter.
Bogen udkommer til september.
  Tom Buk-Swienty har udover sin
store viden om det emne, han gi
ver sig i kast med, en god fortælleog formidlingsevne. Han er kendt
for bøgerne Slagtebænk Dybbøl og
Dommedag Als om krigen i 1864, et
emne, han ikke længere holder fore
drag om. Så kom og vær blandt de
første, der hører hans nye foredrag.
  Foredragsaftenen arrangeres i
samarbejde med Årslev bibliotek.
Der kan købes en forfriskning.
Billetter købes på biblioteket.

Søndag den 10. november kl. 15.00 – dåbsjubilæum

nes Ø-hav, komponeret og spillet af
Maren Halberg og Anja Præst.
  »Den lille sjæl« handler om de
mange følelser, det kan være svært
at sætte ord på over for små børn.
»Den lille sjæl« ønsker at lære sig
selv bedre at kende, og begiver sig
derfor ud på en eventyrlig rejse til
Følelsernes Ø-hav. Her møder den
en dreng, og sammen besøger de
Glædens Ø, Sorgens Ø, Vredens
Ø... Den lille sjæl erkender at livet
er en lang rejse i Følelsernes Ø-hav,
og at Gud og drengens venskab
hjælper den på denne rejse.
  Musikerne inddrager børnene/
publikum, så de mærker musikkens
evne til at formidle de store følelser
– sorg, glæde, vrede, vildskab og ro.
  Alle børn, små som store inviteres
til at deltage… sammen med foræl

Som noget nyt vil vi fremover holde
dåbsjubilæum for de børn, der blev
døbt for 3-4 år siden. Alle børn får
en skriftlig invitation til at deltage i
en kort gudstjeneste, så de kan gen
se den kirke, de blev døbt i og del
tage i en gudstjeneste. Efter guds
tjenesten er der en lille forfriskning
i kirkens sideskib, og børnene vil få
udleveret Børnesalmebogen.
   Dette første år knyttes dåbsjubi
læet sammen med opførelsen af:

Den lille sjæl
– en musikalsk fortælling for børn
om en eventyrlig rejse til Følelser
11

dre, bedsteforældre – ligesom enhver,
der har lyst til at se og høre denne
smukke fortælling er velkomne.

Højskoleaften
– om Søren Kierkegaard
Fredag d. 22. november kl. 1721.30 i Sdr. Nærå kirke og præste
gård, Kirkevej 20, Sdr. Nærå.
   I lighed med sidste års fælles ar
rangement om mystikeren Hilde
gard af Bingen arrangerer Rolfsted,
Sdr. Nærå, Årslev, Sdr. Højrup og
Nr. Lyndelse menighedsråd i fæl
lesskab en foredragsaften om Søren
Kierkegaard i anledning af 200-året
for hans fødsel (5. maj). Aftenen by
der på to foredrag, fællesspisning og
et musikalsk indslag.
Kl. 17: »Den folkelige Søren Kierkegaard – en fortælling om manden
og værket – med
udblik til Leonhard Cohen« ved sognepræst, dr.
theol Anders Kingo, Ullerup.
  Anders Kingo har skrevet dok
tordisputats om Søren Kierkegaard
og holder mange foredrag om Sø
ren Kierkegaard. Han er en af dem,
der er godt inde i, hvem denne lidt
sære mand var, og hvad der var hans
ærinde.
   Der vil være et musikindslag un
dervejs.
   Derefter aftensmad og kaffe.
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Kl. 20-21.30: »Den
gode forventning
– og hvad den betyder for os« – Et
kig ind i Søren Ki
erkegaards hoved
værk »Kærlighedens gerninger« ved
mag. art. og organist Monica Pa
pazu, Randers.
  Monica Papazu er vokset op i
Rumænien under kommunismen,
har boet i Danmark siden 1980, er
dansk gift. Hun har beskæftiget sig
meget både med den ortodokse kir
ke, som hun har skrevet en bog om
»Diamant-broen« og med kristen
dommen. Kierkegaard lærte hun at
kende, mens hun læste i Bukarest,
og han blev, som hun udtrykker
det »vores lys i det kommunistiske
mørke«.
   Hun er netop aktuel med en ny
bog om, hvordan fremmede øjne
ser på kulturen i Danmark »Signa
lement af Danmark og dansk ånds
liv«.
Tilmelding sker sammen med
betaling. Pris: 100 kr. til dækning
af foredrag, aftensmad med vin/øl/
sodavand samt kaffe. Betaling kan
ske enten via Netbank til konto:
4692-3586405144 (Sdr. Nærå Me
nighedsråd) eller ved den lokale
sognepræst senest den 15. november.
   Skriv venligst navn og adresse ved
indbetalingen.
   Alle er velkomne!

Læsekredsen
11. september:
Anne B. Ragde:
Jeg skal gøre dig så lykkelig.
9. oktober:
Stefan Zweig: Hjertets utålmodighed.
Vi mødes i Kirkeladen kl. 19.30 for
at tale om disse bøger, og gamle
som nye deltagere er velkomne. Vi
skiftes til at tage kaffe og kage med.

Siden sidst
Dåb
5/5: Kamille Marie Fald Holme
9/5: Josefine Kjærsgaard Hansen
15/6:	Oskar Malthe Skovløkke
Madsen
23/6: Victoria Gade Andersen
30/6: Josefine Bech
Daugaard-Eriksen
7/7: Dagmar Pil Castro
Rasmussen

Kirkehøjskolen
Midt på Fyn
efterår 2013
Kirkehøjskolen er funderet i et bredt
samarbejde mellem sogne og menig
heder på Midtfyn arrangeret af en
kreds af medlemmer og præster.
  Det foregår i Ryslinge Valgmenig
heds mødesal, Åskovvej 2. over 5 tirs
dage fra kl. 19-22. Det koster 60 kr.
pr. aften incl. kaffe. Alle er velkomne.
Program:
Tirsdag den 17. september:
Tidl. overrabiner Bent Melchior,
Kø
benhavn: Dobbeltforedrag om
jødeforfølgelsen under besættelsen
og jødedommens betydning for ci
vilisationens udvikling i vores del af
verden. Derefter generalforsamling.
Tirsdag den 8. oktober:
Valgmenighedspræst Ina Balle Aa
gaard, Sdr. Nærå: »Kvindeskikkelser
i biblen«.
   Sognepræst, ph.d. Marianne Aa
gaard Skovmand: »Rum og billeder
i huskirken i Dura Europos«.

Vielse
15/6: Katrine Gry Vindeløv
Skovløkke Madsen og
	Ronni Malthe Skovløkke
Madsen
27/7: Maria Rose Fogh og
Jens Rose Fogh

Tirsdag den 29. oktober
Frimenighedspræst Mikkel Crone
Nielsen: »Da kirken forlod folket«.

Bisættelse/begravelse:
4/7: Marie Bang Jensen
31/7: Anders Johansen Erbs

Tirsdag den 26. november:
Biskop Tine Lindhardt, Odense:
Emnet bekendtgøres senere.

Tirsdag den 12. november
Sognepræst, dr. theol: Anders Kin
go, Ullerup: »Den folkelige og enfol
dige Kierkegaard«.
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Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

Sted

Arrangement

8. sept.

Kl. 7.30

Ved kirken

Sogneudflugt til Haderslev

11. sept.

Kl. 19.30

Kirkeladen

Læsekreds

22. sept.
Kl. 14.00
Markhuset, Ore
			
			
			

Høstgudstjeneste
i Markhuset m/efterflg.
let traktement.
Arrangementet er gratis

25. sept.
Kl. 17.00
Kirken
			

Fyraftenssang
m/Erik Kortegaard

25. sept.
Kl. 19.00		
			

Kirkeladen
Menighedsrådsmøde

7. oktober Kl. 19.30
Kirkeladen
			
			

Sogneaften
m/fængselspræst
Kamille Nygård, Ringe

9. oktober

Kl. 19.30

Kirkeladen

Læsekreds

30. oktober Kl. 19.00

Kirkeladen

Menighedsrådsmøde

31. oktober Kl. 19.30
Kirkeladen
			
			

Spil dansk-dag med
Troels Borring,
fmd for efterskolerne.

6. nov.
Kl. 19.30
Kirkeladen
			
			
			
			

Foredrag
v/Tom Buk-Swienty
om Karen Blixens far.
I samarbejde med
biblioteket.

10. nov.
Kl. 15.00
Kirken
			

Dåbsjubilæum
m/»Den lille sjæl«.

22. nov.
Kl. 17.00
Kirke/Kirkelade
			

Højskoleaften
om Søren Kierkegaard

27. nov.

Kl. 17.00

Kirken

Fyraftenssang

28. nov.

Kl. 19.00

Kirkeladen

Menighedsrådsmøde

8. dec.

Kl. 19.00

Kirke/Kirkelade

Adventsmøde/julekoncert
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Menighedsrådsmøder:

Adresser

Onsdag den 28. august
Onsdag den 25. september
Onsdag den 30. oktober
Torsdag den 28. november

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

Møderne foregår i Kirkeladen og
begynder kl. 19.00

Sognepræst:
Jens Buchwald Andersen, Odense,
tlf. 6615 5213/3032 9805

Navneændring
I forbindelse med anmodning om
navneændring hentes blanketter
hertil på www.personregistrering.
dk. Navne-ændringer koster 490
kr. Undtaget fra betaling er fæl
lesnavne i forbindelse med vielse.
Ligeledes skal man kun betale én
gang, hvis ægtefæller og børn fore
tager samme navneændring.

Salmebogen
og biblen på nettet
Der er mulighed for at høre og
læse salmer fra Den Danske Sal
mebog på internettet. Her kan
man finde salmetekster, høre me
lodierne og læse om salmernes
forfattere, ligesom der er gode sø
gemuligheder.
Salmebogen findes på: www.den
danskesalmebogonline.dk
Biblen findes på:www.bibelsel
skabet.dk/danbib/web/bibelen.
htm. Også her er der søgemulig
heder. God fornøjelse.

Sognepræst:
Karin Hasling,
Kontor: Overvejen 69,
5792 Årslev, tlf. 6599 1066.
E-mail: karha@km.dk.
Kirkeassistent og kirkesanger:
Marie Maegaard, Birkelyvej 63,
5792 Årslev, tlf: 2924 9464.
mail: m_maegaard@yahoo.dk
Organist:
Inge Bjarke, Svenstrupvej 26,
5260 Odense S, tlf. 6615 3512.
mail: ibjarke@webspeed.dk
Graver:
Ulrik Korsgaard, Porthusvej 78,
5700 Svendborg, tlf. 4031 9192,
mail: graver@aarslevnet.dk.
Formand for menighedsrådet:
Marianne Hansen, Torpevænget 1,
tlf. 6599 2293.
mail: marianne@xspot.dk
Kirkeværge:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
mail: frukarl@aarslevnet.dk
Kasserer:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
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
AUGUST
25. (13.s.e.trin)

SDR. NÆRAA
kl. 10.00 ID

SEPTEMBER
1. (14.s.e.trin)
8. (15.s.e.trin)
15. (16.s.e.trin)
22. (17.s.e.trin)
		
29. (18.s.e.trin)

kl. 10.00 JBA Kk
kl. 11.15
Sogneudflugt
kl. 10.00
kl. 11.15 JBA
Ingen
kl. 14.00 ID
kl. 10.00
Høstgudstjeneste ved Markhuset
kl. 10.00 ID
kl. 10.00

Ingen
kl. 11.15
kl. 10.00
kl. 14.00

kl. 10.00 JBA
kl. 19.00 ID
kl. 10.00 ID Kk
kl. 10.00 JBA

kl. 10.00
kl. 11.15
kl. 10.00
Ingen

OKTOBER
6. (19.s.e.trin)
13. (20.s.e.trin)
20. (21.s.e.trin)
27. (22.s.e.trin)
		
NOVEMBER
3. (Alle Helgen)
10. (24.s.e.trin)
		
17. (25.s.e.trin)
24. (s.s.i kirkeåret)
DECEMBER
1. (1.s.i advent)
8. (2.s.i advent)
		

ÅRSLEV
kl. 10.00

kl. 11.15
kl. 10.00
Ingen
kl. 11.15

SDR. HØJRUP
kl. 19.00

kl. 11.15

kl. 16.00 ID
kl. 15.00
kl. 10.00 ID
kl. 11.15 ID
kl. 15.00 Dåbsjubilæum med »Den lille sjæl«. Kk
kl. 11.15 KH
Ingen
kl. 10.00 JBA
kl. 10.00

kl. 16.00
Ingen

kl. 10.00 ID Kk
kl. 19.00
Adventsmøde

kl. 10.00
kl. 14.00

kl. 14.00
kl. 10.00

kl. 10.00
kl. 11.15

Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf. 65 98 11 22.
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.

MARK & STORM GRAFISK A/S

Kk: Kirkekaffe, KH: Karin Hasling, JBA: Jens Buchwald Andersen, ID: Inge Dalsgaard

