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Marianne skriver i bibelen
så mange mystiske ord
som hun ikke forstår.
Millioner forsvinder i vrimlen
falder op, falder ned
falder væk og forgår

Men de ord som hun modtog fra
himmelen
de står skevet med blæk
og for evigt de består
Af: Kim Larsen: Marianne

Lad forventningens glæde præge
din adventstid og juletid
I august måned var jeg til et tvær
kulturelt arrangement i København,
hvor jeg faldt i snak med en mand
fra Irak. Snakken gik som den ofte
gør: Hvor kommer du fra. Har du
familie og børn osv.
Han fortalte, at han for 9 år siden
var flygtet sammen med sin familie
fra Irak til Danmark på grund af
krigen i sit hjemland. De første tre
år var familien bosat ved Danmarks
vestkyst, for som han fortalte, skal
man som flygtning bo tre år det
sted, man bliver placeret, før man
må flytte til en anden by.
Jeg var nysgerrig efter at vide, hvor
dan han oplevede at bo i Danmark.
»Danmark«, sagde han, »Danmark
er vidunderlig«. »Det er det rene
paradis. Selv når jeg og min familie
rejser udenlands, er det fantastisk at
vende tilbage til Danmark. Her er
jo fred. Der er så meget fred, at vi
de første mange år måtte skrue højt
op for fjernsynet for at kunne falde
i søvn, for i hele mit liv i Irak har
der været voldsom larm på grund af
krigen. Jo, Danmark er et fantastisk
land, I skulle bare vide….«
Den enorme taknemmelighed, yd
myghed og positivitet på trods af,
at hele hans familie og han selv er
stærkt mærket af krigen, gjorde stort
indtryk på mig og fik mig til at tænke
på alt det gode og glædelige i tilvæ
relsen, vi kan glemme at have blik
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for, især når vi er pressede eller stres
sede eller måske er på randen af for
tvivlelse i livets svære stunder.
Det kan være nemt at komme til at
gå med hovedet nedbøjet som Kain
i det Gamle Testamente og lade os
kue af vores bekymringer, og samti
dig er vi ofte kun alt for bevidste om
krig, katastrofer og kaos, der truer
i mange hjørner og ender af vores
lille sårbare jordklode. Ja, på hvert
et elektronisk gadehjørne på inter
nettet vil artikler minde os om, hvor
farligt livet er, og snart kan vi ikke
spise det ene og det andet. Snart er
motion godt, snart fører for megen
motion til det modsatte. Husk sol
lyset, husk vitaminerne, husk at gå
dine skridt, husk at spise det her og
huske endelig ikke at spise det her,
ja husk at huske!
I det ræs kan det være svært at finde
forventningens glæde frem. For vi har
nok med at huske hver dags pligter og
huskeråd og Do’s and Don’ts. Men
livet handler ikke kun om at undgå,
men om at turde gå livet i møde.
Det er ikke for at forklejne, hvor
vanskeligt livet kan være, hvor smer
te- og lidelsesfuldt og tunge dagene
kan blive, når vi rammes af mod
gang, sorg, eller vi mister. Men vi
skal huske at leve og se og høre og
værdsætte vores liv med vores med
mennesker, mens vi har det, og løfte
blikket og tage imod alle de gaver,

der kommer os i møde. Det hand
ler om forventningens glæde. Det at
have noget at glæde sig over, som
kommer os i møde.
Apropos forventningens glæde, så
nærmer adventstiden og juletiden
sig i skrivende stund, og et nyt kir
keår tager sin begyndelse.
Adventstiden er tiden, hvor vi
venter på noget, der kommer. No
get, der kommer til os alle, uanset
om vi er sunde eller usunde, rige el
ler fattige, tynde eller tykke, har hu
sket alt eller glemt det hele. Vi ven
ter på juleaftensdag, den dag, hvor
vi i kirken hører om frelseren, der
blev født i en stald.
Og det underlige og forunderlige
med de her 4 adventsuger, det er,
at tiden i dem både kan føles alt for
kort eller alt for lang.
For kort hvis den mest af alt fyl
des med alt det, som vi skal nå, og
det eneste vi føler, vi når, er at få lidt
stress. Her er det måske godt at høre,
at julens dybeste budskab er, at ikke
alt i livet handler om alt det, vi skal nå,
men om det som en julenat nåede os.
Men de 4 adventsuger kan også
føles som alt for lange. Hvis der er
mange ting i vores liv, som er tunge
og smertefulde. Nogle skal holde jul
første gang uden deres nærmeste,
som de i løbet af det forgangne år
har mistet. Andre har ikke mistet,
men skal alligevel holde jul alene.
Eller måske er vi omsluttede af
mørke tanker og bitre følelser og
skuffede forventninger, og de 4 ad

ventsuger virker bare til at forstærke
det alt sammen. Det er for mange
desværre en velkendt del af livet, og
det forsvinder ikke, blot fordi kalen
dersiden nu viser december måned.
Det kan æde og slide i os. Og vi kan
miste glæden fuldstændigt.
Nelson Mandela vidste, hvad det
drejede sig om, når han om sin løs
ladelse efter 27 år i fængsel sagde:
»Da jeg gik ned mod døren og hen
imod porten til min frihed, vidste
jeg, at hvis jeg ikke lod min bitter
hed og mit had blive tilbage i fængs
let, ville jeg stadig være fængslet!
På trods af vores grunde til mis
mod må vi blive ved med at forven
te noget af os selv og af andre. For
ventninger i form af tro og tillid og
øve os i at dele den tillid og glæde
og trøst med hinanden.
Teologen Løgstrup siger et sted,
at forventninger er åbenhed og ikke
anstrengelse. Netop julen må siges
at være forventningens højtid. Har
Løgstrup ret, så kan et ydmygt øn
ske for vores adventstid være, at den
må være fyldt med åbenhed og uden
for meget anstrengelse.
Måske er december måned der,
hvor vi på ny kan forsøge at øve
os i at lade nyt håb spire frem ved
at dyrke forventningens glæde lidt
mere. Både ved at rette blikket på
alt det jeg dog har fået givet i livet
og dyrke og glædes over det noget
mere, og ved at rette blikket hen på
det lille Jesusbarn, der skulle vokse
op og blive til verdens frelser.
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Lad os alle lade inspirere af den
irakiske fars taknemmelighed, op
timisme og ydmyghed, og lad os
forvente det bedste af os selv og
hinanden, så vi i ventetiden i fæl
lesskab kan glæde os over, at vor
frelser blev født: Han som åbnede

op for sin kærlighed til os og tog
alle anstrengelserne for os på et
kors. Derfor kan vi til ham have al
forventningens glæde uanset, hvor
dan vores liv ellers lige mager sig
for tiden.
Jakob Olesen

Månedens salme
Vi vil som noget nyt synge en fast
salme hver måned, som den 2. sal
me. Vi vælger især nye salmer fra
tillægget 100 salmer for at få lært
nogle af dem. Nogle kommer vi til
at holde af, andre forsvinder igen,
men vi må prøve dem, før vi kan
sige, om de er holdbare.
Vi håber, I vil tage godt imod det. Nu
prøver vi i hvert fald det næste ½ år.

Oktober: 808: Fra vest står blæsten
ind
November: 800: Det var så forun
derlig klart i nat
December: ingen fast salme
Januar: 816: Nu sænker Gud sit an
sigt over jorden
Februar: 831: Nu ligger vejen øde

Vi begynder fra midten af oktober,
og salmerne bliver følgende:

Marts: 813: Solen begynder at gløde

Kan man snyde Vorherre?
Hele verden undrer sig for tiden over
den griskhed, der foregår. Hvordan
kan nogle højt intelligente menne
sker synes, det er godt at skaffe sig
rigdom på andres bekostning.
Hvordan kan mennesker, der har
rod i kristen kultur, få sig selv til den
slags narrestreger?
Forskning viser, at der ingen for
skel er på troende og ikke-troendes
hang til snyderi og griskhed.
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Dog er personer, der tror på en
medfølende Gud, mere tilbøjelige
til at snyde end personer, der tror
på en straffende Gud.
Tjah, så havde det nok været bedst
at anvende Det Gamle Testamente,
hvor Gud straffer meget. I det Nye
Testamente er der meget tilgivelse,
så en lille smule snyd går nok an.
Som Luther skrev: »Hvis Gud ik
ke tilgav synder, så ville jeg alt efter

min natur smide Gud ud ad vin
duet.«
Hos katolikkerne er griskhed en af
de syv dødssynder. Nå da da. Der
burde så ikke være griske katolikker.
Nåh nej, deres kirker er heller ikke
særligt overdådigt udsmykkede, og
de har vel heller aldrig udnyttet
bønder og andet godtfolk ved at op
kræve tiende – eller husker jeg for
kert?
Slår man »grådighed« op på Wiki
pedia, ses følgende:
Grådighed eller griskhed (på latin:
avaritia) er den last, man lider af,
når man er grådig efter noget, det
være sig mad, penge eller magt ud
over det, man faktisk har behov for.

Grådigheden er umættelig og kan
derfor aldrig tilfredsstilles helt. Man
er besat af at samle og eje. Det bety
der mindre, hvad man ejer; men at
man ejer det. Det er ikke kun glæ
den ved det erhvervede, men at det
er mig, der har det; det er mit. Når
det regnes som en synd, er det, fordi
egenskaben trækker os væk fra de
andre og gør os »indkrogede i os selv«,
et udtryk, der stammer fra Martin
Luther – incurvatus in se (= indkro
get i sig selv) og dermed blind for
andre.
Jamen her rammer Luther jo plet.
Egoismen – uha ja. Den blomstrer
overalt og bliver efter min opfattelse
mere og mere fremherskende bl.a.
Donald Trump: »America first«, og
herhjemme?
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Det har altid været en folkesport
at snyde i skat. Vi forarges over, når
andre er griske eller snyder i skat,
men herhjemme laves der sort ar
bejde for imellem 34 og 59 milliar
der kroner på et år. Det gør ikke så
meget. Det er de andre, der ikke må
snyde. Egoisme – ja, det kan man
vist godt kalde det.
Højt betalte danske sportsfolk flytter
ofte til skattely i f.eks. Monaco. Grå
dighed og egoisme, tjah – døm selv.
Der snydes og bedrages til højre og
venstre, men kan man snyde Gud?
Adam og Eva forsøgte, men den gik
ikke. Djævelen forsøgte med Jesus.
Den gik heller ikke.
Luther skrev: »Ingen synd plager
os så meget som drømmen om at
være guddommelige. På andenplad
sen kommer kødets lyster stormen
de. De er dog kun skygger af og ikke
til at sammenligne med ønskerne om
vor egen åndelige selvforherligelse.«
Om jeg, Jørgen Bai Jepsen, Årslev,
selv tror, jeg kan snyde og bedrage
Gud. Jeg ved det ikke. Jeg tør nok
heller ikke forsøge, men for at slutte
med et Luther citat: »Gud straffer
os, men gør det indirekte enten med
fattigdom, en sur kone, umulige
børn eller på mange andre måder.
Hvilken straf forventer du dig?«
Hm, den kan vi så tænke lidt over.
Til allersidst for at bruge et udsagn
fra et af kronvidnerne i den aktuelle
svindelsag.
»Grådighed æder sindet«
Jørgen Bai Jepsen
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Høstgudstjeneste
Marken er mejet og det rød- og hvid
stribede telt er rejst ved markhuset. 5
spillemænd spiller lystigt/højtideligt
til salmerne. En stemningsfuld høst
gudstjeneste er i gang. En af mød
rene til babysalmesang har lavet den
smukkeste dekoration til alteret.
Som afslutning øl og ost fra Gunde
strup og lidt spilleri fra musikanter
ne. Tak for en hyggelig dag til alle.
Birte Aakær Jepsen

Sognearrangementer
Til alle arrangementer er der
gratis adgang (dog ikke til højskoledagen)
Ved arrangementer i kirkeladen ser
veres kaffe á 10 kr.
Alle er velkomne.

Julekoncert
søndag den 9. december kl. 19.00
i Sdr. Nærå kirke
Ved Vor Frue Kirke i Svendborg
stiftede organist Povl Chr. Balslev i
2002 et større kor – Vor Frues Kan
tori – som vi i år får fornøjelsen af at
høre til julekoncerten.
Koret, der består af 16 sangere,
har siden dets start markeret sig mu
sikalsk med smukke, anderledes og
intense koncerter, hvis kendetegn er
en homogen klang og et på én gang
klassisk og utraditionelt repertoire.
Koret er med tiden blevet me
get efterspurgt, og har de sidste år
sunget slotskoncerter, indspillet cd,
været på turnéer i både Frankrig,

Spanien, Italien, Tyskland og se
nest deltaget ved en stor korfestival
på Gran Canaria. Herudover har
koret fået tilegnet og uropført flere
værker.
Koret ledes af Povl Chr. Balslev,
der udover at være organist og klok
kenist ved Vor Frue kirke i Svend
borg ligeledes er en efterspurgt so
list og foredragsholder rundt om i
landet. Herudover har Balslev kom
poneret orkestermusik samt musik
for orgel, ligesom han har skrevet en
del korværker og korarrangementer.
Til årets julekoncerter i 2018 har
koret udviklet et særligt koncept, der
bl.a. er inspireret af den engelske ju
lekoncerttradition. Med koret med
virker således en kvartet bestående
af cello, to fløjter samt harpe. Koret
vil synge en afdeling med danske ju
lesange/salmer for kor og kvartet li
gesom der er musik af Ola Gjeilo og
John Rutter på programmet.
Og så indeholder koncerten også
et par fællessalmer, så publikum får
lejlighed til at synge med sammen
med koret og kvartetten.
Efter koncerten går vi alle over i
Kirkeladen, hvor vi får juleknas og
mere sang.

Nytårsdag tirsdag den
1. januar
Traditionen tro ønsker vi hinanden
godt nytår over et glas vin og kranse
kage i Kirkeladen efter gudstjenesten
kl. 16.00.
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Søndag den 27. januar kl. 14.00
Børnegudstjeneste m/dåbsjubilæum
Gudstjenesten bliver holdt som en gudstjeneste for hele familien og med
særligt hensyn til børnene. Samtidig får de børn, der blev døbt i kirken i
2014 (og de første måneder af 2015), en særlig invitation til at deltage i
gudstjenesten.
Vi skal høre en bibelfortælling og lidt om dåben.

Efter gudstjenesten serverer vi en forfriskning i kirkens sideskib, og de
børn, der har dåbsjubilæum, vil få udleveret en børnebibel.
Alle børn, små som store, inviteres til at deltage sammen med forældre
og bedsteforældre. Og alle andre er også velkomne.

Inge Dalsgaard

Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 3. februar kl. 17.00
Kyndelmisse blev i den gamle
landbrugskultur set som vinterens
midte, som her kunne være på sit
strengeste. Men det kunne også ses
som de sidste krampetrækninger,
for herfra kunne det kun gå én vej,
frem mod varmere og lysere tider.
I kirkeåret var kyndelmisse også
en markering af Jesu fremstilling i
templet 40 dage efter sin fødsel.
I den katolske kirke bliver kyn
delmisse fejret med lysprocession
med indvielse af de lys, der bruges
i kirken i løbet af året. I vores prote
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stantiske kirke har kyndelmisse ikke
nogen selvstændig betydning, men vi
vil med denne gudstjeneste med sal
mesang, musik, bibellæsning og små
meditationer holde hinanden fast på,
at lyset er stærkere end mørket.

Hvad Sdr. Nærå kirke
fortæller
Torsdag den 24. januar kl. 19.30
Foredrag v/David Burmeister og
Martin Wangsgaard Jürgensen, Na
tionalmuseet.
Nationalmuseet er i gang med
en stor udgivelse med beskrivelse
af Danmarks kirker. For et år si
den udkom hæftet om Sdr. Nærå

kirke. David Burmeister og Martin
Wangsgaard Jürgensen har givet en
meget fin beskrivelse af kirkens hi
storie og inventar, ledsaget af smuk
ke billeder af Arnold Mikkelsen.
Hæftet er nr. 36-37 i serien: Dan
marks kirker, udgivet af National
museet og rummer Sønder Nærå
kirke, Nørre Lyndelse, Højby og
Nørre Søby. Vi har fået David og
Martin til at komme for at fortælle
kirkens historie. Sdr. Nærå kirke er
en af de ældste kirker, den ældste del
er bygget i slutningen af 1000-tallet
af frådsten. Siden er der bygget om
og bygget til, men bygningsmæssigt
har den fra slutningen af 1400-tallet
stået, som den gør nu.
Alle er velkomne til dette interes
sante og spændende foredrag om
vores kirke.

HØJSKOLEDAG
Lørdag den 2. marts
kl. 10.00-15.30 i kirken og
kirkeladen
»De tjenende ånder«
Som noget nyt vil vi prøve at holde
en højskoledag, en dag, hvor vi får
foredrag, fortælling og koncert un
der temaet: De tjenende ånder.
Vi begynder med en andagt i kir
ken, som tidligere biskop i Køben
havn og kgl. konfessionarius, Erik
Norman Svendsen står for.
Efter kaffen fortæller han om sin tid
som præst i forskellige sammenhæn
ge – et foredrag han kalder »Præst
for Gud, Dronning og Fædreland«.
Sin sidste handling for kongehuset
var bisættelsen af Prins Henrik.
Erik Norman Svendsen er kendt som
en god og munter fortæller.
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Efter frokosten skal vi høre om Ma
ren fra Ellinge, som var husholder
ske for Carl Nielsen og hans familie
i hele 41 år. Hun gjorde det muligt
for både Carl Nielsen og hans hu
stru, billedhuggeren Anne Marie
Carl-Nielsen at kunne hellige sig
kunsten, mens hun tog sig af hjem
met og børnene – og forplejningen
af de mange gæster, der kom i deres
hjem.

Solveig Bruun Fillipsen er bar
nebarn af Marens søster og cand.
mag. i nordisk og filosofi, og hun
vil her fortælle om Marens liv og
vise billeder m.m. frem. Sammen
med kirkens organist Inge Bjarke
vil hun også inddrage et par Carl
Nielsen-sange, som vi synger i fæl
lesskab.
Dagen afsluttes med en halv times
orgelmusik i kirken med Tina Chri
stiansen, som er solistuddannet fra
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Det Jyske Musikkonservatorium og
Musikhögskolan i Malmö og siden
2015 ansat som organist i Ansgars
Kirke i Odense.
Hun har derudover en aktiv kar
riere, som har budt på koncertop
trædender over store dele af Euro
pa.
Som medvirkende ved gudstjene
ster og kirkelige handlinger er også
organisten en tjenende ånd, der
udover at understøtte salmesangen
tillige er med til at understrege den
højtidelige karakter i handlingen,
såvel det festlige som det alvorlige,
ved hjælp af musikken.
Mange vil f.eks. sikkert huske den
flotte udgangsmusik fra Dronning
Margrethe og Prins Henriks bryl
lup – Toccataen fra Widors orgel
symfoni – og den kommer også til
at runde vores dag af.

Program for højskoledagen
10.00 Andagt i kirken
10.30 Kaffe i kirkeladen
11.00 Biskop Erik Norman
	Svendsen:
Præst for Gud, Dronning
og Fædreland
12.30 Frokost
13.30 Cand. mag. Solveig Bruun
	Fillipsen: »Men størst af alt
er kærligheden« – Maren, en
fynsk tjenerinde
14.30 Kaffe
15.00 Orgelkoncert med
Tina Christiansen
15.30 Tak for i dag
Prisen for deltagelse incl. frokost: 100 kr.
Tilmelding senest fredag den 22.
februar til:
Inge Bjarke tlf. 5178 9851,
mail: ibjarke@webspeed.dk

Fynsk lokalhistorie

Jørgen Thomsen, der foruden at
være stadsarkivar i Odense også er
formand for Sammenslutningen
af Lokalarkiver, fortæller om lo
kalhistorien 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, Ar
kiv.dk.
Han ledsager foredraget med bille
der, blandt andet fra Fyens Stifts
tidendes enorme billedsamling, der
er overdraget til Odense Stadsar
kiv.

FYRAFTENSSANG
Onsdag den 16. januar kl. 16.30
med Rebellens kor (bemærk
tidspunkt!)
I november 2017 havde vi i Sdr.
Nærå kirke ved en sogneaften be

Torsdag den 21. marts kl. 19.30
Jørgen Thomsen, stadsarkivar i Oden
se: 40 år med Fynsk Lokalhistorie.
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søg af Rebellen fra Langeland –
Ole Sørensen, som er leder af det
socialpsykiatriske bo- og værested
Hjørnet, og hans store og utradi
tionelle indsats for de svage i sam
fundet gjorde et stort indtryk på
os.
Den Folkelige Udviklingsfond do
nerede i 2016 et større beløb til
menighedsrådet i Longelse-Fugls
bølle-Skrøbelev, som valgte at pen
gene skulle gå til opstart af et kor
på Hjørnet. Det blev trods en vis
skepsis en stor succes, og hver fre
dag kl. 9 mødes en broget flok ko
rister sammen med to korledere og
to ansatte.
Udover sangen betyder ikke mindst
fællesskabet meget for deltagerne,
der også føler et vist ansvar for ko
ret, som jo er et fælles projekt.
Ligefrem at give koncerter lå ikke
lige til højrebenet, men ligesom vi i
Sdr. Nærå kirke har oplevet, hvor
dan de medvirkende i Fangekoret
fra Vridsløselille bliver styrket i mu
sikken og deres optræden her, fø
ler deltagerne i Rebellens kor også
både at blive set og hørt og respek
teret gennem musikken.
Vi kombinerer deres optræden
med et Fyraftenssang-arrange
ment, hvor vi også selv får lejlig
hed til at synge et par sange sam
men med koret.
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Onsdag den 20. februar kl. 17.00
– borgmester Hans Stavnsager
Vi følger denne gang vores sædvan
lige koncept og har inviteret er per
son til at udvælge sange og fortælle
lidt om sit liv.
Gæsten er Hans Stavnsager, borg
mester i Faaborg-Midtfyn Kom
mune siden 1/1 2018. Stavnsager
voksede op i Diernæs nær Faaborg
og har bortset fra nogle ungdomsår
i København boet hele sit liv på
Faaborg-egnen. Han har i sit ar
bejdsliv især beskæftiget sig med
foreningsliv og frivillighed, bl.a.
som generalsekretær i Dansk Ung
doms Fællesråd og som selvstæn
dig konsulent.
Hans Stavnsager har i de senere år
arbejdet som seniorkonsulent på
Center for Frivilligt Socialt Arbejde
under Socialministeriet.

Kirkegårdstakster

Læsekredsen

I Midtfyn provsti er der ens takster
på kirkegårdene.

Vi mødes i Kirkeladen
kl. 19.30.
Gamle som nye deltagere er velkom
ne.

Disse takster reguleres en gang årligt
med en procentsats, som udmeldes
af Kirkeministeriet.
For knap 10 år siden blev det plig
tigt, at der også skulle påregnes
moms, hvorfor taksterne fik en 25%
stigning.

Vi mødes til efteråret
Tirsdag den 27. november:
Erling Jepsen: Biroller

Det er ikke noget, kirken kan ændre
på. Men vi vedtog i Midtfyn provsti,
at der til erhvervelse og fornyelse af
både kiste- og urnegravsteder skulle
gives fuldt tilskud til folkekirkemed
lemmer.
Nu er det i provstiet også vedtaget,
at der pr. 1. januar 2019 gives fuldt
tilskud til gravkastning og urnened
sættelse til folkekirkemedlemmer, så
det ikke kommer til at koste noget at
komme i jorden på kirkegården.
Man kan sige, at medlemmer af
folkekirken gennem kirkeskatten har
betalt for en plads på kirkegården.
Ikke-medlemmer betaler fortsat det
fulde beløb.
Hvis man gerne vil have graveren til
at passe gravstedet, betaler alle den
udmeldte takst.
Taksterne ligger på kirkens hjem
meside.

Bøgerne i foråret er endnu ikke
fastlagt, men det kommer på hjem
mesiden, www.sn.kirke.dk
Der er fælles bestilling af bøgerne
på Biblioteket.

Datoer for
konfirmation
2019:	  5. maj
2020: 26. april
2021: 18. april
2022:	  1. maj
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Aktivitetskalender
Dato
Tidspunkt Sted
14. nov.
Kl. 19.30
Kirkeladen
			
27. nov.
Kl. 19.30
Kirkeladen
9. dec.
Kl. 19.00
Kirken/kirkeladen
			
			
20. dec.
Kl. 8.00 og Kirken
9.00
1. januar
Kl. 16.00
Kirken/kirkeladen
			
			
16. januar
Kl. 16.30
Kirken
			
24. januar
Kl. 19.30
Kirkeladen
			
27. januar
Kl. 14.00
Kirken
			
3. februar Kl. 17.00
Kirken
20. februar Kl. 17.00
Kirken
			
2. marts
Kl. 10.00
Kirken/kirkeladen
21. marts
Kl. 19.30
Kirkeladen
			
18. april
Kl. 18.00
Kirken/kirkeladen
			

Arrangement
Syng og spil dansk
m/Jørgen Bai Jepsen
Læsekreds
Julekoncert m/
Vor Frues Kantori
Dir.: Povl Chr. Balslev
Broskolens juleafslutning
Nytårsgudstjeneste
m/efterflg. champagne
og kransekage
Fyraftenssang
m/Rebellens kor
Foredrag om kirkens
historie v/Nationalmuseet
Børnegudstjeneste
m/dåbsjubilæum
Kyndelmissegudstjeneste
Fyraftenssang m/borgmester Hans Stavnsager
Højskoledag
Foredrag m/tidl. stadsarkivar Jørgen Thomsen
Skærtorsdag
m/påskemåltid

Indsamling

Lørdagsdåb

Ved høstgudstjenesten blev der
indsamlet 1000 kr. Tak for det.
Pengene er sendt til Kirkens
Korshær.

Der er mulighed for lørdagsdåb
i Sdr. Næraa kirke:
Lørdag den 12. jan. kl. 11.00
Lørdag den 6. april kl. 11.00
Lørdag den 6. juli kl. 11.00
Lørdag den 5. okt. kl. 11.00

I kirkebøssen er der lagt 505,50.
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Siden sidst
Dåb:
19.08:
25.08:
26.08:
09.09:
23.09:

Mikkel Boros Madsen
Nikolaj Harrekilde Klausen
Lærke Vikkelsø
Lærke Elleby Gerken
Oscar Yung Hannibaldsen
Freja Andkjær
Silke Andkjær
30.09: Signe Laue Kjølhede
Mathilde Hein Rystedt
06.10: Villads Mertz Andersen
Willa Renée Hovgaard
Arthur René Hovgaard
Vielse
15.09: Lisette Lykke Hansen og
Flemming Knudsen
Kirkelig Velsignelse
25.08: Mia Hardorf og Thomas
Hardorf
22.09: Tina Pilely Busk og
Tom Busk
Begravelse/bisættelse
17.08: Flemming Rasmussen
13.09: Svend Aage Andersen
05.10: Bjarne Larsen
12.10: Arne Andersen
25.10: Kirsten Margrethe
Christensen

Menighedsrådsmøder:
Onsdag den 28. nov. kl. 16.00
Møderne foregår i Kirkeladen.

Adresser
Sognepræst:
Inge Dalsgaard,
Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
Sognepræst:
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,
tlf. 6597 2299.
E-mail: a.m.lomholt@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.
Hjemmeside: www.snkirke.dk
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker

JANUAR			
1. Nytårsdag
kl. 16.00 ID
kl. 16.00
		
m/efterfølgende vin og kransekage		
6. H3K
kl. 10.00 JO		
kl. 10.00
13. 1.s.e. h3k
kl. 10.00 ID
kl. 11.30 BJ
20. 2.s.e.h3k
kl. 11.30 EJ		
kl. 10.00
27. 3.s.e.h3k
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
		
kl. 14.00 ID		
		
Børnegudstjeneste m/dåbsjubilæum
FEBRUAR			
3. 4.s.e.h3k
kl. 17.00 ID
kl. 11.30 BJ
		
Kyndelmissegudstjeneste 		
10. s.s.e.h3k
kl. 11.30 EJ		
kl. 10.00
17. Septuagesima
kl. 10.00 JO
kl. 11.30
24. Seksagesima
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
			
MARTS			
3. Fastelavn
kl. 10.00 ID 		
kl. 14.00
10. 1. s. i fasten
kl. 17.00 BJ
kl. 11.30 BJ
17. 2.s. i fasten
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
24. 3. s. i fasten
kl. 10.00 JO		
kl. 10.00
			
JO: Jakob Olesen, EJ: Elisabeth Jessen, BJ: Birte Jacobsen, 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

DECEMBER
SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
SDR. HØJRUP
2. 1.s.i advent
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
9. 2.s.i advent
kl. 19.00 ID		
kl. 14.00
		
Julekoncert
		
16. 3.s.i advent
kl. 10.00 JO
kl. 11.30 MB
20.
kl. 8.00 JO og 9.00 ID		
		
Broskolens juleafslutning			
23. 4.s.i advent
kl. 10.00 ID
kl. 15.00
24. Juleaften
kl. 14.00 og 15.30 ID
kl. 14.00 og 16.30
kl. 15.15
25. Juledag
kl. 10.00 ID
kl. 11.30 MB
kl. 10.00
26. Skt. Stefansdag
kl. 11.30 EJ
kl. 10.00
30. Julesøndag
kl. 10.00 JO		
31. Nytårsaften			
kl. 16.00

