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Når æbletræets hvide gren
strør blomster på min trappesten
og luften har det lyse skær
af nyudsprungne bøgetræer
så ved jeg det igen er maj
og sommer er på vej.
Lisbeth Smedegaard Andersen 2007

Jesus: barn, voksen eller teenager?
Dette nummer af kirkebladet udkommer, mens vi langsomt begynder at nærme os konfirmationerne i
landets kirker. Og det er noget, man
som præst glæder sig til!
Men er der egentlig plads til teenagere i kirken?
Det tror jeg i hvert fald, de unge
nemt kan komme til at spørge sig
selv om. De oplever (ifølge dem
selv), at det er hyggeligt at gå i kirke,
men at der »også er en del ældre
mennesker.« At de nemt falder mellem to stole: noget er enten gammeldags (f.eks. mange af salmerne)
eller henvender sig til yngre børn.
Og ham der Jesus? Ja, han er jo
egentlig voksen, og hvor meget kan
man så relatere til ham? Er han faktisk mere en forældretype?
Det er rigtigt, at de fleste af Bibelens fortællinger om Jesus handler om ham som enten nyfødt barn
eller voksen. Men vi har faktisk én
fortælling om Jesus, da han var 12
år gammel, dvs. næsten teenager.
Det er i evangelieteksten til 1. søndag efter Helligtrekonger (Luk 2,
41-52), at vi møder ham under den
jødiske påske-fejring i Jerusalem.
Og 12 år – så kender vi ham vel
godt. Endnu ikke teenager, men lige
så stille på vej. Med det drengede
i sig, men også pludselig med noget andet i blikket. Noget, der peger
fremad og ud af fars og mors trygge
favn. Med både en rørende barnlig2

hed, viltert, vildtvoksende hår og så
et strejf af noget voksent i sig: det er
den Jesus, vi møder som 12-årig. Et
stort barn på vej videre frem i livet.
Med et blik, der ikke peger tilbage
på barndomshjemmet, men i stedet
væk fra den trygge arne. Og på den
måde vel ikke så anderledes end
mange unge i dag: »Hvor vil du bo?«
spørger vi dem, og i 9 ud af 10 gange svarer de: »I hvert fald ikke her!«
En kendt børnesang starter med
ordene »Jeg gik mig over sø og land.«
Den kender de fleste nok. Og vi ved
også, at strofen slutter med spørgsmålet: »Og hvor har du så hjemme?«.
»Og hvor har du så hjemme?« Den
12-årige Jesus, han har i hvert fald sin
egen mening om den sag. For efter at
være vokset op hos Maria og Josef, så
tager han med hele familien til Jerusalem for at fejre den jødiske påske
i templet, som det var skik og brug.
Man tog altså fra sit eget hjem og hen
til templet i Jerusalem, som blev forstået som Guds hjem på jorden. Og
der, i templet, gribes Jesus af et eller andet og proklamerer – med den
12-åriges herlige påståelighed – at nu
er det templet, der er hans hjem. At
han hører til i den bolig, som er hans
fars (altså Guds), og dermed ikke hos
Maria og Josef i Nazareth længere.
Vi ser ham nærmest for os, som han
går rundt på den travle tempelplads
og lytter lidt her, lidt der, til de forskellige grupper. »Og hvor har du så

hjemme«, spørger Jesus sig selv, og
svarer da også selv: »Her, hos Gud, i
templet. Her har jeg hjemme.«
Der er noget ufatteligt forfriskende over den evangelietekst! At se Jesus komme til os i teksten, hverken
som nyfødt barn eller voksen, men
derimod som lige-midt-imellem,
med al den selvstændighed og livsglæde, som kun unge i alderen 1213-14 har. Den fortælling om Jesus,
som for første gang handler på helt
eget initiativ, den er livgivende at
læse. Ikke mindst i en tid, hvor vi
bruger meget tid på at fortælle de
unge, at det vigtige er, hvem de bliver til, ikke hvem de er. Jesus som
tolv-årig: han er allerede, og vi ser
ham i teksten som en hel person.
Ikke som én, der skal få topkarakte-

rer i skolen eller hele tiden gøre sig
fortjent, men som en, der allerede
er noget. Den respekt kunne vi også
godt møde de unge med!
En mere erfaren præsteveninde
sagde til mig, lige før jeg startede som
præst, at jeg nok ville opleve, at det er
konfirmander og minikonfirmander,
der får én i godt humør igen, når man
som præst har tunge perioder. Og det
har jeg selv erfaret nu! Også selvom
jeg i år »kun« har undervist hos mig
selv ovre i Nørre Søby og Heden.
Er der plads til teenagere i kirken?
Det SKAL der være! For at undvære de unge, det hverken kan eller vil
vi. Det er de alt for dyrebare til. Og
ingen – ingen! – kan få én til at grine
som en konfirmand kan…
Elisabeth Jessen

Konfirmanderne i Sdr. Nærå.
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Menneske først...
Astrid Lindgren har skrevet en lang
række børnebøger, som har været
læst i generationer. Hvem kender
ikke Børnene fra Bulder
by, Emil
fra Lønneberg, Pippi Langstrømpe,
Mio min Mio, Brødrene Løvehjerte,
Ronja Røverdatter og mange flere.
Astrid Lindgrens eget liv er også
beskrevet, og om hendes unge år
er der nu lavet filmen »Den unge
Astrid«. Hun voksede op i et strengt
kristent miljø. Det passede ikke til
den livfulde og oprørske Astrid, som
ville ud og blive til noget.
Da hun ansættes som skribent
på Vimmerby Tidende, indledes et
kærlighedsforhold til redaktøren, og
hun bliver gravid. Det er en skandale
og en skam i det lille samfund. Hun
rejser til København for at føde sit
barn og med megen smerte give det
fra sig, indtil hun kan hente det igen.

Det får hun mulighed for, da hun
får et vellønnet sekretærjob.
Men moderen virker hård og ufølsom og beder Astrid glemme sønnen,
også med tanke for Astrids fremtid.
Det var ikke usædvanligt dengang.
Fordømmelsen i kirken og folkesladderen var hård og bragte skam over
hele familien, når én faldt udenfor.
Astrid forlader hjemmet i vrede
med afskedsordene, at hun ikke
vender tilbage, før også hendes søn
er velkommen.
Filmen slutter med, at de kommer på besøg i barndomshjemmet.
De bliver taget imod og budt velkommen. Ved middagsbordet er
moderen stadig streng og tillukket,
men hun varmes i sit indre over, at
de er hjemme, og som en tilgivende
handling laver hun sjov med barnebarnet ved bordet.
Næste dag går de i kirke, og mormor løfter sit barnebarn og går
stolt og rank ind i kirken. Hun har
lært tilgivelsen at kende. Mennesket kommer først. Så må de andre
mene og tænke, som de vil.
En stærk og rørende slutning. Det
har krævet styrke og mod at gå ind
i kirken med barnet. Men hun gør
det. Tilgivelsen må gælde også her.
At tage imod i stedet for at fordømme er en evangelisk handling. Og
hvor det menneskelige sættes først,
dér bliver glæden til.
Det prægede hele Astrid Lindgrens
forfatterskab, set med barneøjne.
Inge Dalsgaard
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Konfirmation i Sdr. Nærå kirke 4. og 5. maj kl. 10.30
Konfirmation lørdag kl. 10.30
Alberte Stisen Johannesen
Stationsvej 139

Jens Rasmussen Korsgaard
Faunavænget 38

Victoria Lau Elkjær
Møllehøjvej 45

Noah Holger Søndergaard
Møllehøjvænget 10

Mille Freja Sønderskov
Næråparken 53

Jonas Lindegaard Johansen
Bøgeparken 30

Johanne Storm Hansen
Møllehøjvænget 12

Victor Christopher Milling
Aabech
Toftevej 3

Freja Andkjær
Enggårdsvej 23
Mia Kjærbye Pedersen
Stationsvej 128 B
Nicoline Kruse Malling
Stationsvej 71
Melanie Didem Sevik Hansen
Brobæklunden 1, 2. tv, Højby
Kristoffer Hjorslev Møller
Haugstrup
Lundegårdsvej 13

Nicklas Lillelund Magaard
Birkebjergvej 6
Benjamin Petersen
Møllehøjvænget 55
Tobias Petersen
Møllehøjvænget 55
Noah August Bodi Weber
Stationsvej 128 B
Ditlev Peter Gaarsdahl Nielsen
Christianslundsvej 4

Valdemar Friis Schønnemann
Nærågårdsvej 7
Matthies Møller
Skovvænget 32
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Konfirmation søndag kl. 10.30
Emma Løvendal Bøgedal
Jørgensen
Enggårdsvej 7
Amalie Porse Madsen
Møllehøjvænget 42
Maia Coord
Skovvænget 12
Cecilie Dam
Birkum Bygade 19
Mathilde Ellegaard Hartmann
Møllehøjvej 31
Alberte Hove Storm
Møllegårdsvænget 2D
Elisabeth Florencia Søgren
Faunavænget 22
Sofie Mathilde Rye Lorensen
Møllehøjvænget 6
Savannah Marie Borup
Bisbjerg
Kløvervej 45
Liva Lahrmer Snedker
Hestehavevej 25
Cecilie Hardam Pedersen
Faunavænget 33
Alberte Hindsgavl
Svendborgvej 482
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Freja Anna Koch Bærenholdt
Torpegårdsvej 47 F
Rico Engelund Kjær
Møllehøjvej 17
Mathias Bay Lund
Torpevænget 3
Tobias Lind Sørensen
Hudevad Byvej 29
Mads René Jensen
Kløvervej 63
Andreas Albert Olsen
Bøjden 12
Oliver Alstrup Markussen
Stationsvej 121
Oliver Straaby Andersen
Granparken 42
Magnus Brockstedt Madsen
Birkelyvej 5
Sebastian De Claville
Schneider Ravn
Christianslundsvej 7

Datoer for
konfirmation
2020: 26. april
2021: 18. april
2022:	  1. maj
2023: 23. april

Afslutning med minikonfirmander
Søndag den 31. marts kl. 16.30 er
der familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmanderne.

Gudstjenesten afrunder forløbet, og
minikonfirmanderne opfører et lille
påskespil.

10 minikonfirmander har fulgt forløbet over 8 onsdage, hvor vi har
talt om kirke og kristendom.

Alle er velkomne.

Tak til de to medlemmer,
der er trådt ud af menighedsrådet
Ved udgangen af kirkeåret trådte 2
medlemmer af menighedsrådet desværre ud.
Elise Poulsen var med i 2 år, hvor
hun først var medlem af kirke- og
kirkegårdsudvalget, og i det sidste
halve år formand for samme. Elise
har ydet en fin arbejdsindsats i menighedsrådet.
Jørgen Bai Jepsen trådte ud efter
10 år, hvor han i hele perioden var
kontaktperson, og næstformand i
det sidste halve år. I 4 år af perioden
var han også medlem af Stiftsrådet.
I hele perioden har Jørgen lagt et
stort arbejde i fremstillingen af kirkebladet, og vi har kunnet glæde os
over mange anderledes og inspirerende indlæg.
Jørgen har været en dynamo i sam
arbejdet i rådet. Han ser ofte tin-

gene på en anden måde end de fleste af os og har gerne givet dette til
kende, så vi har ikke kedet os i vores
samvær med ham. Han har lagt rigtig mange, mange timer i arbejdet
til vores fulde tilfredshed.
Da Jørgen også har en musikalsk
åre og gerne har stillet sig til rådighed, har han mange gange optrådt
med harmonikaspil og sang bl.a.
ved høstgudstjenester i Markhuset,
tak for det.
Han har været god for en hurtig
bemærkning, men bureaukratiet har
kunnet lægge en dæmper på ham.
Det har været kedeligt at skulle acceptere deres ønsker om udtræden,
vi vil savne dem, og der skal lyde en
tak til dem begge for deres indsats,
men vi ser frem til at møde dem
begge i kirken og kirkeladen.
På menighedsrådets vegne
Annette Lomholt
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Præsentation af 3 nye medlemmer
Jeg hedder Jytte
Hansen, er 52 år
og bor, på 23. år
på Stationsvej i
Sdr. Nærå sammen med min
mand og vores 2
voksne børn. Jeg
er uddannet pædagog og har arbejdet i børnehave
i mange år. Efter et trappeuheld, en
lang sygemelding og en større rygoperation arbejder jeg nu ved bageriet i Bilka Odense og er vikar i
Svanninge Børnehus og Sfo.
Min fritid bruger jeg på familien,
ture i naturen, musik og håndarbejde.
Jeg har ingen erfaring med menighedsrådsarbejde, men glæder mig
til at få det.
Jeg hedder Henrik Mogensen, er
49 år gammel og
gift med Anette,
der er blevet stedfortræder i menighedsrådet. Vi har
være gift i 25 år og
har 2 børn, Line på 25 år og Julie
på 19.
Vi har boet i Sdr. Nærå i 21 år.
Jeg arbejder som radiograf i Radiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, hvor jeg har arbejdet i 25 år.
8

Min fritid bruger jeg sammen
med familien, og når der er tid til
det, laver jeg også noget slægtsforskning.
Stedfortræder Tro
els Peder Rasmussen Sundstrup er
indtrådt i menighedsrådet. Jeg fylder 60 år i løbet af
sommeren 2019.
Har, på nær meget korte pauser, boet hele mit liv ude
bag Hestehaveskoven. Et lille fredeligt sted, der har været i slægtens eje
helt fra den første sten blev lagt. Jeg
er gift med Lene, og vi elsker have,
natur og det nære i dagligdagen. Familien og nære bekendtskaber vægtes højt, ligesom omgivelserne med
det vekslende plante- og dyreliv inspirerer og beriger mit liv.
Jeg har valgt at »pensionere« mig
selv, og er derfor uafhængig af en
»fast daglig rutine«. Min deltagelse
i menighedsrådet er ud fra devisen,
at mange hundreder års tradition,
den skal man være varsom med at
ændre på, men samtidig skal der
være plads til mangfoldighed og
tilpasning til det omgivende samfund.
Velkommen til jer og til arbejdet i menighedsrådet.

Syng nye salmer
I kirkerne i Midtfyn provsti har vi i
2019 et fælles projekt med at lære nye
salmer at kende, salmer der er skrevet inden for de sidste 25 år. Når der
skrives nye salmer, udspringer det af
forholdet mellem tradition og fornyelse. Tiden forandrer sig, synet på
verden forandrer sig, men mennesker
stiller de samme spørgsmål om troen
og meningen med det hele. Det skal
afspejle sig i den måde, vi forkynder
på og dermed også i salmerne.
Der veksles mellem foredragsaftner
og sangtimer, hvor indhold og melodi
bliver præsenteret, inden vi synger
dem sammen.
Den 19. marts kl. 19.00 kommer Lisbeth Smedegaard Andersen til Ringe sognegård og fortæller om »Billedsproget i nye salmer«.
Lisbeth Smedegaard Andersen har
været præst i Holmens kirke og
gennem alle årene skrevet salmer.
Flere salmer er med i vores salmebog, så vi synger jævnligt nogle af
hendes salmer.
Næste foredrag er den 24. sep
tember kl. 19.30 i Ryslinge Valgmenigheds kirkesal. Her kommer
Hans Anker Jørgensen og fortæller
om »Solen fra Nazareth«. Hans Anker Jørgensen var i mange år præst

i Tingbjerg v/København, et område, der svarer lidt til Vollsmose. Det
præger også hans salmer, som også
findes i salmebogen.
Sidste foredrag er den 14. no
vember kl. 19.30 i Rudme friskole. Her kommer Iben Krogsdal
og fortæller om sine salmer, som
har et noget anderledes billedsprog
og ordvalg. Hun kalder foredraget
»Nyt over gammelt«.
Iben Krogsdal har flere salmer i
tillægget 100 salmer.
Indimellem foredragene er der sangtime i forskellige kirker, det er følgende datoer:
Onsdag den 3. april
kl. 16.30-17.30 i Gislev Kirke,
tema: Påske
Torsdag den 23. maj
kl. 17.00-18.00 i Årslev kirke,
tema: Skaberværk, tak og bøn
Torsdag den 22. august
kl. 16.30-17.30 i Kværndrup kirke,
tema: Liv og tro
Torsdag den 5. september
kl. 16.30-17.30 i Nr. Lyndelse Kirke,
tema: Høst
Onsdag den 23. oktober
kl. 16.30-17.30 i Sdr. Nærå Kirke,
tema: Årstidens salmer
Torsdag den 21. november
kl. 16.30-17.30 i Espe kirke

Salmerne fra tillægget 100 salmer kan høres på Youtube
Der kan læses mere herom på hjemmesiden www.snkirke.dk og der ligger
også foldere i kirkerne.
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Månedens salme
Vi fortsætter med som 2. salme at
synge en fast ny salme for hver måned, det giver mulighed for at lære
den at kende. Vi synger især fra tillægget 100 salmer:
Marts: 813:
Solen begynder at gløde
April: 803:
Maria snart er det forår
Maj: 864:
Må din vej gå dig i møde (sidste
salme)
Juni: 860:
Vi finder fred i kirken

Sognearrangementer
Fynsk Lokalhistorie
Torsdag den 21. marts kl. 19.30
Jørgen Thomsen, stadsarkivar i
Odense: 40 år med Fynsk Lokalhistorie.

Jørgen Thomsen, der foruden at
være stadsarkivar i Odense også er
formand for Sammenslutningen
af Lokalarkiver, fortæller om lokalhistorien gennem de sidste 40
år med et odenseansk og et fynsk
perspektiv – og herunder også om
det store materiale, der kan findes
frem via arkivernes søgeportal, Arkiv.dk.
Foredraget ledsages med billeder,
blandt andet fra Fyens Stiftstidendes enorme billedsamling, der er
overdraget til Odense Stadsarkiv.
Og Jørgen Thomsen er kendt som
en munter foredragsholder.
Velkommen til en spændende aften.

Skærtorsdag aften
Skærtorsdag aften den 18. 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 måltid.
Det koster kr. 75, alt incl.
Tilmelding senest onsdag den 10.
april til Inge Bjarke, tlf. 5178 9851
eller mail: ibjarke@webspeed.dk
Velkommen til enhver.
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Bededagsaften
Musikgudstjeneste
St. Bededags aften 16. maj
kl. 19.00
Ligesom de foregående år tager vi
forskud på St. Bededag med en
gudstjeneste aftenen før, hvor vi efterfølgende får varme hveder i kirkeladen.

kor og som solist i flere små operakompagnier, bl.a. har hun haft roller på Den Fynske Opera.
Udover studier på konservatoriet i
Odense har hun tillige en uddannelse fra The Royal Conservatoire
i Skotland.

Vi vil også gentage idéen fra sidste
år med at krydre aftenen yderligere
med musik, og igen i år får vi besøg
af et par meget talentfulde studerende fra solistklassen på Syddansk
Musikkonservatorium i Odense.
De er dog begge allerede godt på vej
i deres professionelle karriere, idet
de ved siden af konservatoriestudiet
er meget efterspurgte som hhv. sanger og som violinist.
Mezzosopranen Emma Oemann
har sunget i Det Kongelige Opera-

Emma Oemann.

Mina Fagerlund Sanches.

Violinisten Mina Fagerlund Sanches assisterer ofte i Odense Symfoniorkester, og optræder også i
mere private sammenhænge. Hun
begyndte at spille violin som 5-årig
og har siden da jævnligt optrådt i
forskellige koncertsammenhænge
både som solist, kammermusiker og
orkestermusiker.
I Sdr. Nærå får vi lejlighed til at
høre Emma og Mina først ved musikgudstjenesten, og siden i Kirkeladen. Her byder programmet bl.a.
på traditionelle skotske sange og
populær violinmusik.
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Fælles friluftsgudstje
neste 2. pinsedag
d. 10. juni kl. 14.00
– i haven bag Årslev præstebo
lig, Gl. Byvej 28 B
Kom og vær med til en festlig pinsegudstjeneste i forhåbentlig dejligt vejr.
Årslev sogn bliver i år vært ved den
årlige friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Midtfyn provsti. Gudstjenesten
holdes i præstens have, bag ved præsteboligen, Gl. Byvej 28 B.
Der medvirker som tidligere år et
folkekor, et lokalt børnekor og instrumentalister. Enhver interesseret
indbydes til at være med i folkekoret,
som øver torsdag d. 6. juni kl. 19-21
i sognehuset i Årslev, Gl. Byvej 28 A.
Tilmelding til folkekoret senest d. 27. maj
til dirigent Ulla Poulsen, tlf. 2032 0152
eller pr. mail: up1955@gmail.com.

Ifølge sagnet er det d. 15. juni
2019 præcis 800 år siden, at Dannebrog faldt ned fra himlen i Slaget
ved Lyndanise i Estland.
I virkeligheden er vores flag sandsynligvis endnu ældre og faktisk det
ældste i hele verden. I foredraget vil
Lars Hovbakke Sørensen kaste lys
over, hvad der skete i Estland i 1219
og baggrunden for de voldsomme
begivenheder, som var led i Valdemar Sejrs kamp for at skabe et dansk
Østersøimperium. Foredraget vil desuden beskæftige sig med den historiske baggrund for Dannebrogs opståen som dansk flag. Og se på, hvilken
betydning, det har for danskernes
selvopfattelse og identitet i dag, at vi
har både verdens ældste flag og et af
verdens ældste kongehuse.

Sommermøde

Lars Hovbakke Søren
sen er forfatter til en række bøger og artikler om
Danmarks, Nordens og
Europas historie, blandt andet En
europæisk Danmarkshistorie (2014),
som fik Statens Kunstfonds præmiering for en af de bedste danske bogudgivelser. Desuden er han kendt
som kommentator på kongehusstof
og på dansk, nordisk og europæisk
politik på tv, radio og i aviser.

Lørdag, NB! den 15. juni kl. 14.00:
Historiker og kongehusekspert Lars
Hovbakke Sørensen vil tage udgangspunkt i 800 året for Dannebrog. Derfor har vi flyttet sommermødet til den
rigtige Valdemarsdag.

Vi begynder som vanligt med gudstjeneste i præstegårdshaven, såfremt
vejret tillader det. Ellers bliver det i
kirken og kirkeladen.
Vel mødt til alle til et spændende
foredrag.

Efter gudstjenesten er der mulighed
for samvær i det grønne. Medbring
stol eller tæppe og kaffekurv!
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Årslev kirke, og kaffen
kan indtages i sognehuset.
Man kan parkere ved Årslev kirke
og ved sognehuset.
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Kirkecykeltur
Torsdag den 27. juni kl. 15.30 fra
Sdr. Nærå Kirke.
Så skal cyklerne pumpes og madkurven gøres klar til vores årlige
kirkecykeltur. Vi begynder kl. 15.30
for at kunne være hjemme, inden
mørket og aftenkøligheden har sænket sig for meget.
Turen går til Dalum og Hjallese
kirker.
Og som vanligt har vi O.P. Anderson med. Så kom I blot med jer selv
og cykelhumøret.

adelige og kongelige grave – herunder Valdemar den Store, Knud den
6., Valdemar Sejr, Erik Menved og
Erik Plovpenning. Næst efter Roskilde Domkirke er det den kirke i
Danmark der har flest kongegrave.
På billedet ses statuen af Valdemar
den Store ved Sct. Bendts kirke.

Kirkegårdsvandring
Vi måtte desværre aflyse kirkegårdsvandringen sidste sommer. Nu vil
vi gerne invitere jer til en vandring
på kirkegården onsdag den 21.
august kl. 18.00, hvor vi fortæller
historier bag nogle af gravstenene
og om udviklingsplanerne.
Efter vandringen byder vi på sandwich og øl/vand. Er vejret til det,
foregår det på kirkegårdens plæne,
ellers i Kirkeladen.

Sogneudflugt
Sogneudflugten finder sted søndag
den 1. september og går til Ringsted.
Tilmelding fra tirsdag 25. juni kl.
9.00 til Inge Dalsgaard, 6599 1164,
eller mail: idj@km.dk.
Vi skal bl.a. til højmesse i Sct.
Bendts kirke, som rummer mange

Siden sidst
Dåb:
28/10: Leon Harbo von Essen
06/01: Aksel Effersøe Westermann
Vielse
Ingen
Kirkelig Velsignelse
Ingen
Begravelse/bisættelse
13/11: John Christensen
20/12: Erik Søndergaard
08/01: Annie Lauesen
25/01: Egon Jørgensen
21/02: Agnethe Overgaard Nielsen
22/02: Valter Würtz
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Læsekredsen
Vi mødes igen til efteråret.

Aktivitetskalender
Dato
Tidspunkt Sted
19. marts
Kl. 19.00
Ringe sognegård
			
			
21. marts
Kl. 19.30
Kirkeladen
			
31. marts
Kl. 16.30
Kirken
			
3. april
Kl. 16.30
Gislev kirke
18. april
Kl. 18.00
Kirke/Kirkeladen
			
16. maj
Kl. 19.00
Kirke/Kirkeladen
			
23. maj
Kl. 17.00
Årslev kirke
10. juni
Kl. 14.00
Årslev
		
præstegårdshave
15. juni,
Kl. 14.00
Præstegårdshaven
NB!			
27. juni
Kl. 15.30
Kirken
			
21. august Kl. 18.00
Kirkegård/		
kirkeladen
22. august Kl. 16.30
Kværndrup kirke
1. sept.
Kl. 8.00
Fra kirken
5. sept.
Kl. 16.30
Nr. Lyndelse kirke
22. sept.
Kl. 14.00
Markhuset
			
24. sept.
Kl. 19.30
Ryslinge
		
Valgmenighed
14

Arrangement
Foredrag m/Lisbeth
Smedegaard Andersen/
nye salmer
Foredrag m/tidl. stadsarkivar Jørgen Thomsen
Gudstjeneste m/afslutning
med minikonfirmander
Sangtime/Nye salmer
Skærtorsdag
m/påskemåltid
Musikgudstjeneste
m/efterflg. varme hveder
Sangtime/nye salmer
Fælles friluftsgudstjeneste
i provstiet
Sommermøde
Kirkecykeltur
til Dalum og Hjallese
Kirkegårdsvandring
m/efterflg. sandwich
Sangtime/nye salmer
Sogneudflugt til Ringsted
Sangtime/nye salmer
Høstgudstjeneste
m/efterflg. ost, brød og øl
Foredrag v/Hans Anker
Jørgensen/nye salmer

Kirkelig Statistik

Adresser

for Sdr. Næraa sogn og kirke
2017 2018
Fødsler
(11 drenge, 17 piger)
Dåb
Fremstillet
Voksendåb
Navngivet
Konfirmerede
(15 drenge, 15 piger)
Vielser
Kirkelig velsignelse
Dødsfald
(11 mænd, 5 kvinder)
Bisættelser
Begravelser

26

28

22
0
0
1
31

27
0
0
1
30

3
0
29

3
3
16

16
4

9
5

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb
i Sdr. Nærå kirke følgende lørdage:
Lørdag den 6. april kl. 11.00
Lørdag den 6. juli kl. 11.00
Lørdag den 5. okt. kl. 11.00

Menighedsrådsmøder:
Torsdag den 28. marts kl. 19.00
Tirsdag den 30. april kl. 14.00
Onsdag den 15. maj kl. 14.00
Onsdag den 19. juni kl. 19.00

Møderne foregår i Kirkeladen.

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:
Elisabeth Jessen,
Kirkesøvej 20, Nr. Søby, tlf. 6118 4362,
E-mail: meje@km.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: graver@aarslevnet.dk
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
Kasserer:
Frank Karl, Enggårdsvej 65, 5792 Årslev
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.
Hjemmeside: www.snkirke.dk
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
MARTS
24. 3. s. i fasten
31. Midfaste
		

SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
SDR. HØJRUP
kl. 10.00 ID		
kl. 10.00
kl. 16.30 ID, PJ, JO
kl. 10.00
Afslutning m/minikonfirmander		

APRIL			
7. Maria Bebudelsesdag kl. 10.00 ID Kk
kl. 11.30 BJ
14. Palmesøndag
kl. 11.30 EJ		
18. Skærtorsdag
kl. 18.00 ID
kl. 16.00
19. Langfredag
kl. 10.00 JO
kl. 10.00
21. Påskedag
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
22. 2. påskedag
kl. 11.30 EJ
kl. 11.30 BJ
28. 1.s.e. p
kl. 10.00 JO
kl. 10.00

kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 11.30

JUNI			
2. 6.s.e.p
kl. 10.00 JO Kk
kl. 10.00
9. Pinsedag
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.30
10. 2. pinsedag
kl. 14.00
kl. 14.00
		
Fælles friluftsgudstjeneste i Årslev		
15. (NB)
Sommermøde
16. Trinitatis
kl. 14.00 ID
kl. 10.00			
23. 1.s.e.t
kl. 11.30 EJ		
kl. 10.00
30. 2.s.e.t
kl. 10.00 ID			
			
JO: Jakob Olesen, EJ: Elisabeth Jessen, ID: Inge Dalsgaard, Kk: Kirkekaffe
Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf. 6598 1122.
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.

MARK & STORM GRAFISK A/S

MAJ			
4. 		
kl. 10.30 ID
kl. 9.30 og 11.00
		
Konfirmation
Konfirmation
5. 2.s.e.p
kl. 10.30
kl. 10.00
		
Konfirmation
Konfirmation
12. 3.s.e.p
kl. 11.30 EJ		
kl. 10.00
				
Konfirmation
16. Bededags aften
kl. 19.00 ID
kl. 11.30 BJ		
		
Musikgudstjeneste		
19. 4.s.e.p
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
26. 5.s.e.p
kl. 11.30 EJ		
kl. 10.00
30. Kr. Himmelfart
kl. 10.00 JO		

