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Hil dig, du som fred os bringer,
retfærdssol med lys og vår.
Under dine stærke vinger
liv og lægedom vi får.
Du forlod din høje trone,

gav os livets gyldne krone,
byder sønderknuste ly,
giver lys og håb på ny.
Ære være Herren Gud
for et saligt glædesbud.
Salmebogen 111,3

Fra himlen højt kom budskab her –
om Martin Luther og reformationen
Året 2017 kommer til at stå i re
formationens og Luthers tegn. Den
31. oktober er det 500 år siden, Lu
ther slog sine 95 teser op på døren
til Slotskirken i Wittenberg. Teserne
rummede en kritik af kirkens prak
sis med at sælge afladsbreve. Det
blev anledningen til det, der endte
med, at kirken blev delt i en katolsk
og protestantisk kirke.
   Luther var i sin klostertid dybt op
taget af spørgsmålet: Hvordan finder
jeg en nådig Gud? Hvad skal der til,
for at Gud vil tage imod mig?
  Efter lang tids læsning og søgen
fandt han svaret i Romerbrevet. Et
menneske kan aldrig frelse sig selv
ved nok så mange gode gerninger.
Guds nåde skænkes os. Frelsen skæn
kes ved Kristi død og opstandelse,
som skete for vores skyld. For at vin
de frelsen for os.
  I den katolske kirke var tanken
den, at der var noget mellem døden
og frelsen. Det noget var skærsil
den, et sted, hvor man måtte lide
for sine synders skyld. Det kunne
være få år eller rigtig mange år,
men perioden kunne afkortes ved
at købe et afladsbrev. Man kunne
købe sig til syndsforladelse. Det lig
ger bag slogan’et »Når pengene i ki
sten klinger, sjælen ud af skærsilden
springer«. Og da Peterskirken stod
over for at skulle ombygges til en
storslået katedral, var der brug for
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store indtægter til at finansiere byg
geriet. Så der blev nu mulighed for
også at give penge til byggeriet og
til gengæld få aflad, tilgivelse, for
sine synder. For afdøde slægtninge
kunne man med et afladsbrev også
forkorte tiden i skærsilden.
  Det blev efterhånden en vældig
forretning, og da det var blevet klart
for Luther, at Gud tager imod os
alene i kraft af sin kærlighed, gik
han ind i et opgør med afladshand
len. For Luther var det en frelses
sag, som krævede reformering af
kirken, men det endte helt imod

Slotskirkens tesedør.

Luthers ønske med, at kirken blev
sprængt indefra.
   Når de 95 teser og Luthers »evan
geliske« lære, som den blev kaldt,
i øvrigt fik den store udbredelse,
skyldtes det bogtrykkerkunsten, som
netop var muliggjort. Og Luther var
en uhyre flittig og arbejdsom mand,
som skrev en række skrifter, som
blev trykt og læst.
   Menighedssangen blev også ind
ført under Luther. Menighedens
fællessang var stort set ukendt, men
for Luther var det en måde at op
lære folk i kristendom og gennem
sangen lovprise Gud. Salmerne
skulle være enkle i sproget og ikke
kun gengive, hvad der stod i biblen,
men gøre brug af ord og billeder,
som folk kender og kan forstå. Og
en del af skolebørns undervisning
bestod i at lære salmevers.
I sin første julesalme, »Fra himlen
højt kom budskab her«, gengiver Lu
ther det kristne budskab på en enkel
og nærværende måde. Skaberen af
alle ting har gjort sig så ringe, så lille,
har inkarneret sig (iklædt sig menne
skeskikkelse), at han nu ligger som et
lille barn på hø og strå. Og selv om
verden var aldrig så stor og besmyk
ket med ædelsten og guld, ville den
alligevel være alt for lille til vugge for
skaberen.
På hø og strå du ligger der
i klude svøbt, o Herre kær;
dog stråler ingen trone så
som her din armods ringe strå.

Var verden nok så vid og lang,
dig var den dog en vugge trang
og dig ej værd, var den end fuld
Af perler, ædelsten og guld.
Luther skrev salmen for børn som en
slags julekrybbespil, måske inspire
ret af sine egne børn. Den genfortæl
ler juleevangeliet, og nogle af versene
er skrevet i nutid, så den, der synger,
tages med ind i krybberummet:
Så gå vi da så hjertensglad:
med hyrderne til Davids stad
og se den julegave skøn,
Guds egen elskelige Søn.
Det er noget, der foregår nu. Sam
men med hyrderne ledes også vi til
Guds julegave til os, barnet i krybben.
Salmen både fortæller og forkynder
julens budskab og munder ud i en
bekendelse og lovprisning.
Det er ikke så ofte, vi synger den
ne salme. Vi kender den bedre i
Grundtvigs bearbejdelse: Det kimer
nu til julefest, som synges ved jule
aftens gudstjenester.
Når det angik frelsen, var Luther
ganske kompromisløs, men han var
bestemt ikke nogen livsfornægter.
Middagsbordet i Luthers hus var
ofte fyldt med gæster, for Luther
værdsatte den gode samtale over
et godt måltid mad, og han priste
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19. januar 2017, kl. 18:30
Nytårskur
med reformationsmad
og Lutherøl
Sognehuset, Årslev
Anna Vesterby serverer mad som på
Luthers tid, og vi får en første
introduktion til Luther og Katharina
9. februar 2017, kl. 19:30
Sognepræst Rasmus Dreyer:
Fra Wittenberg til Wiborg
Kirkeladen, Sdr. Nærå
Om reformationen i Tyskland og
Danmark
26. februar, 2017 kl. 19:30
Måle Fortælleteater:
Katharina Luther
– munkens brud
Kværndrup Kirke
Denne aftens hovedperson
er Katharina, Luthers kone.
En stærk og dygtig kvinde.

2. april 2017, kl. 16:00
Sigurd Barrett:
Alt om Luther på 60 minutter
Ringe Kirke
Dette arrangement er især for børn
5. september 2017, kl. 19:30
Biskop Tine Lindhardt:
»Reformationen i dag«
Kirkesalen, Nr. Lyndelse
Her giver vores biskop sit bud på,
hvilken betydning reformationen har
i dag.
12. oktober 2017, kl. 19:30
Middelalderhistoriker
Brian Patrick McGuire:
»Katolske levn efter
reformationen«
Konfirmandstuen, Rolfsted
Reformationen betød et brud med
den katolske kirke,
men den blev ikke helt udryddet i
den protestantiske kirke.

Se nærmere på Provstiets facebookside:
Reformation 2017 – Midtfyn Provsti
eller på www.snkirke.dk
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ofte Wittenbergs øl. Mange af disse
samtaler, eller enetaler var det må
ske snarere, er bevaret som »Luthers
bordtaler«.
  Og Luther gjorde op med cøli
batet. Han opfordrede præsterne
til at gifte sig, selv giftede han sig
med en bortløben nonne, Kathari
na von Bora, og fik seks børn med
hende. Og hermed var grunden

lagt til præstegårdene og livet om
kring disse.
   Det er nogle af de emner, der vil
blive taget op i løbet af jubilæums
året. Og ud over hvad der kommer
til at foregå af arrangementer i stif
tet og i de enkelte sogne, er der også
arrangementer fælles for hele prov
stiet (se side 4).
Inge Dalsgaard

Jakob Olesen, ny vikar på 25%
Et nyt kirkeår har taget sin begyn
delse. En ny menighedsrådsperiode
har taget sin begyndelse, og jeg er
begyndt som ny 25 procents ansat
sognepræst her i Sdr. Nærå sogn.
Det vil i praksis betyde, at jeg har
ca. en månedlig gudstjeneste, og at
jeg varetager nogle begravelser hen
over året. Derudover skal jeg have
årets minikonfirmander sammen
med præsten Karin fra Årslev.
   Jeg kommer fra en stilling som sog
nepræst i Skovby på Nordfyn, hvor
jeg var i 7 år. Nu er jeg og familien
bosat ved Vissenbjerg, imens jeg er
ansat i en 3½ årig opgave som fami
liekonsulent inden for folkekirken.
Jeg glæder mig også rigtig meget til at
være præst for jer i sognet og håber
at møde mange af jer hen ad vejen,
mens jeg er her.
   Advents- og juletiden er kommet!
   For mange år siden hørte jeg en
smuk legende. Den lyder sådan her:
Da man for første gang skulle fejre
jul i Norden, sendte Gud fire engle

afsted for at forbe
rede festen. Det var
troens, håbets, kær
lighedens og glæ
dens engle.
   De fire engle skul
le finde et træ, der
kunne være et bil
lede og et tegn på julens budskab.
  Troens engel sagde: »Når jeg skal
vælge et juletræ, skal det være et, som
bærer korsets hellige tegn på sine gre
ne«. Håbets engel sagde: »Det træ, jeg
vil vælge, må ikke kunne visne. Det
skal stå grønt og levende vinteren
igennem som billede på det evige liv
fra Gud, som døden ikke kan over
vinde«. Kærlighedens engel sagde:
»Det træ, jeg skal synes om, må være
et træ, som kærligt breder sine grene
ud, så alle skovens små fugle kan put
te sig under dem«. Og glædens engel
sagde til sidst: »Det træ, som I vælger,
vil jeg velsigne, så det bliver til glæde
for store og små, for gamle og unge,
for rige og fattige, for raske og syge«.
5

Hvilket træ fandt de fire engle? De
fandt grantræet! For grantræet bæ
rer korsets tegn på alle sine grene.
Det står grønt midt i vinterens sne og
kulde. Under grantræets grene kan
alle små fugle putte sig. Og grantræet
glæder os alle sammen, når det tages
ind i stuen som juletræ og pyntes med
lys og efter alle kunstens regler.
   Det minder mig om den skønne
julesalme, som dog ikke har fundet
vej til salmebogen, men som synges
mange steder i juletiden: Nu tændes
tusind julelys.
1) Nu tændes tusind julelys på jor
den mørk og rund, og tusind
stjerner stråler ned fra himlens
dybblå grund.
2) Og over alt på jorden nu går julens
glade bud, at født er Herren Jesus
Krist, vor Frelser og vor Gud.
3) 
Du stjerne over Betlehem oh,
lad dit klare skin med tro og håb
og kærlighed i alle hjem nå ind.
4) I hvert et hjerte, trist og mørkt,
send du en stråle blid, en stråle af
Guds kærlighed i denne juletid.
(Emmy Köhler 1898)

»Nu tændes tusind julelys« er en dej
lig salme, som passer til adventstiden,
for det er jo nu, at der bliver tændt
julelys alle vegne. Julelysene er et gen
skin af vinternattens stjernehimmel
og den store Betlehems- stjerne, der
stod over stedet, hvor Jesus blev født.
  Salmen er en bøn om, at julens
budskab må nå helt ind i os. At vi
– midt i travlhed eller tristhed, eller
hvad der nu fylder sindet – må kun
ne høre det vigtigste: At Gud elsker
os og giver os den største julegave:
Jesus Kristus – som vores frelser.
Må en stråle af det Guds lys nå vo
res hjerter – så vi kan tage det til os
og tro, hvad englen sagde julenat og
som juleaftensdag bliver oplæst i alle
kirker her i Danmark: »Frygt ikke! Se
jeg forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket: I dag er der
født jer en frelser i Davids by; han er
Kristus Herren!« (Lukas evangeliet
kap. 2, vers 10-11).
  Med denne legende og advents
salme ønskes I alle en glædelig ad
vent og en velsignet jul.
Jakob Olesen

Hans Vestergaard Jensen, også ny vikar på 25%
Hvem er jeg? Ja, jeg hedder, Hans Ve
stergaard Jensen og er for tiden fun
gerende sognepræst ved Nr. Søby og
Heden kirker og har 25% forpligtelse
i Sdr. Nærå sogn. Jeg er blevet bedt
om at præsentere mig selv. Efter 1½
års pensionering blev jeg af biskop
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pen bedt om at passe embedet her,
indtil en ny sognepræst er udnævnt.
Sammen med min kone, Anne Hviid
Jensen, har jeg været udstationeret i
over 25 år for Danske Sømands- og
Udlandskirker. Først var vi sømands
præstepar i Antwerpen fra 1977-82.

Derefter blev det Hans Egede Kirke
på Østerbro i København. Det blev til
tre herlige år ved en aktiv kirke. Sø
mandskirken kaldte igen. Fra 1985
var adressen Sømandskirken i Hong
Kong. Det var spændende år. Con
tainertrafikken var i voldsom vækst,
så vi havde mange skibsbesøg og gæ
ster i kirken.
Historisk var Hong Kong uhyre in
teressant. Her var en engelsk kron
koloni ved at blive givet tilbage til
det kinesiske hovedland. I denne
overgangsperiode fra 1984 til 1997,
hvor Hong Kong blev leveret til
bage til Kina, var der megen debat
om fremtiden. De økonomiske og
politiske forhold i Kina påvirkede
stemningen i Hong Kong. Der var
demonstrationerne og nedkæmp
ningen af studenterne i 1989, som
sendte chokbølger ind over Hong
Kong med stor hjerneflugt til følge.
Men i det store og hele blev det en
fredelig overgang, da kineserne tog
over den 1. juli 1997. Vi blev der
endnu et år og oplevede den nye ad
ministration, der nu skulle rapporte
re til Beijing i stedet for til London.
I de år startede jeg også en besøgs
tjeneste i Kina, hvor jeg holdt guds
tjenester for danskerne først i Beij
ing og senere også i Shanghai. Det
gav anledning til mange ture rundt
i landet. I 1993 havde jeg studieor
lov i tre måneder, hvor min kone og
jeg rejste i fodsporene på de danske
missionærer i Nordøstkina. Det var

en stor åbenbaring
at møde de kristne
kirker, som i flere
tilfælde var bygget af
danskerne. Det var
en meget spændende
rejse, som har givet
os mange kontak
ter til kristne i Kina. Min kone har
skrevet en bog om dansk kinamis
sion og den kinesiske kirke.
Men efter 13 år skulle vi hjem igen.
Min daværende biskop syntes, jeg
skulle søge Rønne på Bornholm,
hvor jeg så også kunne blive provst.
Som sagt så gjort. Der var vi i 4½
år. Bornholm er langt væk for jyder –
Anne er fra Fur, og jeg er fra Thybo
røn. Og det viste sig, at vi var kom
met hjem uden at have mere kontakt
med familie og venner. Man kom
mer ikke sådan lige forbi Bornholm.
Vi følte næsten, at vi havde flere be
søg i Hong Kong end på Bornholm.
Så da Singapore blev ledigt, var be
tænkningstiden ikke stor. Og jo, her
fik vi også flere gæster, for de lagde
ofte lige vejen forbi til et eller andet
feriemål herude. Det blev til 7½ års
eventyr.
Så gik turen hjem igen med mange
gode minder og oplevelser. Vi hav
de fået et barnebarn og skulle tæt
tere på. Jeg blev sognepræst i Re
sen, Humlum og på Jegindø. Her
boede vi i en pragtfuld præstegård
med udsigt til Limfjorden. Det
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blev til 4½ år med mange gode er
faringer. Men så kom der endnu et
barnebarn, og jeg besluttede at gå
på pension ved årsskiftet 2014/15.
Vi flyttede i vort sommerhus og gik
på jagt efter bolig i Odense, hvor

de to guldklumper bor. Vi fandt et
hus i Dyrup, hvorfra jeg cykler til
mit kontor i Nr. Søby. Jeg glæder
mig til at lære mange af jer at kende
i de næste måneder.
Hans Vestergaard Jensen

Pladsmangel
På vores årlige cykeltur, som fore
gik i august, besøgte vi Åsted kirke,
som er beliggende på Salling 22 km
nord for Skive, en romansk kvader
stenskirke udbygget i sengotisk tid.
Ved enken efter rigsråd Iver Krabbe
(d. 1561) til den nærliggende Øster
gård blev kirken i 1563 forsynet
med en af Danmarks kunstnerisk og
teologisk mest gennemførte efterre
formatoriske kalkmaleriudsmyknin
ger. Et af de gamle og smukke kalk
malerier viser Dr. Martin Luther,
som jo er meget aktuel i 500 året for
reformationen.

8

   Prædikestolen er udskåret i meget
smukt træ, men billedskæreren har
åbenbart haft problemer med at dis
ponere pladsen. Hvad han gjorde,
kan ses på billedet.
Erling Christensen

Schwalenberg
Sidst i oktober var min kone og jeg
på miniferie i Tyskland, nærmere
betegnet Schwalenberg i det idyl
liske Weserbergland. Byen ligger
lige på grænsen mellem det katolske
og evangeliske Tyskland. Den 30.
oktober er starten på reformations
året, og vi besluttede os for at gå i
den evangeliske kirke i Schwalen
berg. Der var fuldt hus.
  Det lokale messingblæserorkester
var mødt op og fyldte pulpituret. Den
kvindelige præst deltog i orkestret og
fór flere gange op og ned ad trappen
for også at passe de pastorale forplig
telser. Så hun fik god motion. Måske
derfor var hun en slank dame. Hun
leverede en lidt kedelig verdslig præ
diken, men nu var den på tysk, så vi
kunne jo bare slå hjernen fra.
  Selve gudstjenesten er meget lig
vores måde at afvikle den på, men vi
skal ikke op at stå så mange gange.
Det var lidt en skam, for bænkene

var meget hårde, og det var rart at
forlade sæderne engang imellem.
   Orkestret havde indstuderet nog
le Luther sange. De spillede godt,
men efter at have hørt Vor Gud han
er så fast en borg 5 gange i 5 for
skellige variationer, så sendte vi ær
lig talt et længselsfuldt blik hen mod
de fyldte kaffekander og kagerne til
den efterfølgende kirkekaffe.
   Da det blev kaffetid, kunne vi sige
som dronningen nytårsaften: »I denne
stund sender vi vore varmeste tanker
til kirkekaffen i Sdr. Nærå med Ka
rens hjemmebag.« Ikke så meget kaf
fen, men kagerne. Jeg havde forelsket
kigget på et flot udseende stykke. Det
viste sig at være en ostekage. Jeg har
et synspunkt, der hedder: Kage for sig
og ost for sig, og så var den så klistret,
at selv Karlsons klister havde fået en
konkurrent. Nå, men alt i alt var det
en god oplevelse at være i Schwalen
berg kirke.
Jørgen Bai Jepsen
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Søndag den 22. januar kl. 14.00
Familiegudstjeneste 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 for 4 år siden, en særlig
invitation til at deltage i gudstjenesten.

Vi skal høre om dengang, Jesus blev døbt, og vi skal høre om dåben
i dag.
Efter gudstjenesten serverer vi en forfriskning i kirkens sideskib, og de
børn, der har dåbsjubilæum, vil få Sigurd Barretts børnebibel som gave.
Alle børn, små som store, inviteres til at deltage sammen med foræl
dre og bedsteforældre. Og alle andre er også velkomne.
Inge Dalsgaard

Minikonfirmander
Går du i 3. klasse på Broskolens
Bøgehøj afd., og har du lyst til at
gå til »minikonfirmander« så er her
et tilbud til dig!
Vi begynder onsdag d. 25. januar 2017 og det er kl. 14-16 i
Kirkeladen ved Sdr. Næraa kirke
og forsætter hver onsdag undtagen
i vinterferien frem til onsdag d. 5.
april. Vi slutter af med et påskespil ved en familiegudstjeneste
palmesøndag d. 9. april kl. 14.00
i Sdr. Næraa kirke, hvor dine for
ældre allerede nu er inviterede!
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At gå til minikonfirmander vil
sige at lære noget om kirken, om
dåb og nadver, om kirkens høj
tider, særligt om påsken og så
handler det om at have det hyg
geligt og rart med hinanden!
Har du lyst til at deltage, så kan
du tilmelde dig helt indtil d. 20. ja
nuar 2017, enten pr. mail eller te
lefon til:
Karin Hasling, Årslev,
karha@km.dk; tlf. 6599 1066
Med venlig hilsen
Jakob Olesen og Karin Hasling

Søndag 26. februar
kl. 14.00
Familiegudstjeneste
m/juniorkor og Plant et træ.
Juniorkoret, som i denne sæson
har omkring 50 sangere, medvir

Det fynske Ingrid Marie æbletræ i Wittenberg

ker ved gudstjenesten med nogle
sange.
   I forbindelse med reformations
jubilæet har Stiftet som stiftsbegi
venhed opfordret til, at der i alle
sogne plantes et træ, gerne et Ing
rid Marie æbletræ, som søstertræ
til Fyens Stifts Ingrid Marie æble
træ i Lutherhaven, Wittenberg. Vi
har i Menighedsrådet besluttet,
at vi vil følge opfordringen og ved
familiegudstjenesten plante et så
dant træ et sted på kirkegården.

– med tilhørende plade.

ARRANGEMENTER

Onsdag 1. februar kl. 17.00

Nytårsdag

får vi besøg af An
nette Lomholt, der
her kort præsente
rer sig selv således:
  »Efter en om
rejsende barndom
grundet en far an
sat i hæren – med hvad det gav af
glæder og sorger – kom der ro over
mit tidlige voksenliv. Jeg blev ud
dannet til tandlæge i København
og fik derefter klinikarbejde på
Tandlægehøjskolen og i kommu

Traditionen tro ønsker vi hinanden
godt nytår over et glas vin og kran
sekage i Kirkeladen efter gudstjene
sten kl. 16.00.

Fyraftenssang
Vi fortsætter de populære arrange
menter, hvor en person fra lokalom
rådet vælger fællessange, og fortæl
ler lidt om sig selv og om valget af
sangene.
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nal tandpleje. Så løb jeg ind i min
mand og flyttede til Odense. Efter 3
års ansættelse i Odense kommunale
tandpleje fik jeg ansættelse i Årslev
kommune, hvor jeg skulle etablere
en kommunal tandpleje. Her var jeg
i 31 år med megen glæde over at
mødes med dejlige børn, unge og
gamle og deres pårørende.«
De sidste 8 år har Annette siddet i
Sdr. Nærå kirkes menighedsråd.

Onsdag 1. marts kl. 17.00
er det Eva Lind
hardt Gaarsdahl,
hvis oplevelser og
tanker hun via san
gene vil dele med
os:
  »Med baggrund
i min rejse fra landmand til kontor
mus, vil jeg gerne invitere dig på en
rejse i mit liv, i mine oplevelser og i
mine tanker om det, der gør en for
skel. Om drømme, det kærlige i livet,
glæder, stjernestunder, nærvær, værdi
og begejstring.
Drømme er gjort af et sælsomt stof
– hvad betyder de for os?
Er vi selv den største forhindring,
når det gælder om at komme videre
med vores liv og drømme – eller er
det de andre, der går og spænder
ben, hvis vi ikke føler, vi får det, vi
drømmer om?
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Måske kan vi finde nogle svar i den
danske sangskat. Lad os se, hvor rej
sen bringer os hen.«

Sogneaften
torsdag 9. marts kl. 19.30
»Født i Horsens Tugthus
– Danmarks mest afgrænsede kirkesogn«
Sogneudflugten i
Sdr. Nærå kirke gik
i september 2016
til Fængselsmuseet
i Horsens, og man
ge af os har derfor
både lokaliteterne
og mange af de indsattes skæbner
i frisk erindring.
Det bliver derfor ekstra interessant
at høre aftenens foredragsholder,
Niels Ole Frederiksen, som er født
og opvokset i Horsens Statsfængsel.
Eller som stedet hedder i sin oprin
delige og folkelige version: »Horsens
Tugthus«, hvor hans far var ansat
og ikke indsat. Og han blev døbt i
fængslets lille kirke.
Foredraget kommer med nogle
glimt fra tiden efter krigen og halv
tredsernes Danmark og med nogle
af de fanger, som foredragsholderen
som barn kom i kontakt med.
Det bliver også en beretning om den
mest berømte af alle udbrydekonger

i Danmark, nemlig den legendariske
Carl August Lorentzen. Over ind
gangen til tunnelen havde Lorentzen
ophængt et stykke pap og skrevet
de meget sigende og poetiske ord :
»Hvor der er en vilje, er der også en
vej«.
   Niels Ole Frederiksen har deref
ter været medstifter af flere højsko
ler, og har en omfattende foredrags
virksomhed.
Vel mødt til en spændende aften,
hvor der som sædvanlig er gratis ad
gang – og kaffe til 10 kr.

Kunstkoncert
Via Dolorosa
4. april kl. 19.30
Et samarbejde mellem sangeren
Jesper Buhl, organisten Tore Bjørn
Larsen og Galleri Rasmus er bag
grunden for Kunstkoncerten »Via
Dolorosa«.
  Sang, musik og malerkunst går
op i en højere enhed, idet de sam
men beskriver Jesu tunge vandring
langfredag fra Pilatus’ domfældelse
frem til korsfæstelsen og gravlæg
gelsen.
  Kunstkoncertens
omdrejnings
punkt er 14 malerier af danske og
udenlandske malere.
Læs mere i næste nummer af kirke
bladet, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

Læsekredsen
16. januar:
Stine Pilgaard:
Lejlighedssange
6. februar:
Anthony Doerr:
Alt det lys, vi ikke ser
21. marts:
Vi ser en film
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.
Der er fælles bestilling af bøgerne
på Biblioteket.

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Sdr. Nærå kirke følgende lørdage:
Lørdag den 14. januar kl. 11.00
Lørdag den 8. april kl. 11.00
Lørdag den 1. juli kl. 11.00
Lørdag den 14. oktober kl. 11.00

Datoer for
konfirmation
2017: 30. april
2018: 15. april
2019:	  5. maj
2020: 26. april
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Aktivitetskalender
Dato
15. dec.
20. dec.

Tidspunkt

Sted

Kl. 9.30
Kirken
Kl. 8. og
Kirken
9.00		
1. januar
Kl. 16.00
Kirke/Kirkelade
			
14. januar
Kl. 11.00
Kirken
16. januar
Kl. 19.30
Kirkeladen
19. januar
Kl. 18.30
Sognehuset Årslev
			
22. januar
Kl. 14.00
Kirken
			
25. januar
Kl. 14.00
Kirkeladen
1. februar Kl. 17.00
Kirken
			
6. februar Kl. 19.30
Kirkeladen
9. februar Kl. 19.30
Kirkeladen
26. februar Kl. 14.00
Kirken
			
			
26. februar Kl. 19.30
Kværndrup kirke
			
1. marts
Kl. 17.00
Kirken
			
9. marts
Kl. 19.30
Kirkeladen
			
12. marts
Kl. 19.00
Kirken
21. marts
Kl. 19.30
Kirkeladen
22. marts
Kl. 19.30
Kirken
2. april
Kl. 16.00
Ringe kirke
4. april
Kl. 19.30
Kirken
9. april
Kl. 14.00
Kirken
			
13. april
Kl. 18.00
Kirke/kirkelade
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Arrangement
Julesang med dagplejebørn
Broskolens juleafslutning
for udskoling og indskoling
Nytårsdag m/efterflg. vin
og kransekage
Lørdagsdåb
Læsekreds
Nytårskur
med reformationsmad mv.
Familiegudstjeneste
m/dåbsjubilæum
Minikonfirmander begynder
Fyraftenssang
m/Annette Lomholt
Læsekreds
Foredrag m/Rasmus Drejer
Familiegudstjeneste
m/juniorkor
og vi planter et æbletræ
Fortælleteater om
Katharina, Luthers kone
Fyraftensmusik
m/Eva Gaarsdahl
Foredrag
m/Niels Ole Frederiksen
Konfirmandgudstjeneste
Læsekreds
Koncert
Sigurd Barrett for børn
Via Dolorosa, Kunstkoncert
Afslutning
m/minikonfirmander
Skærtorsdagsgudstjeneste
m/efterflg. påskemåltid

Siden sidst
Dåb
25/9: Tim Aborrelund
1/10: Bianca Skovløkke Ginge
	Mollie Josephine Poorha
midi Jensen
9/10: Eskild Wilhelm Eifos
Quaade
Elisabeth Therese
Rosenlund Andersen
30/10: Gaia Hashemi Lykkegaard
13/11: Victor Dupont Nielsen
Vielse:
13/9: Line Rust Nielsen og
Frank Michael Rust Nielsen
24/9: Mona Blokmand Olsen og
Niels Christoffer Debess
Olsen
5/11: Tina Alstrup Møller og
Kim Alstrup Møller
Kirkelig Velsignelse
19/11: Tina Merete Kruse og
Tommy Rytter Jensen
Begravelse/bisættelse:
7/10: Peter Præstensgaard
Viggo Hansen Skov
11/11: Margit Viola Rasmussen

Menighedsrådsmøde:
Onsdag den 18. januar
Torsdag den 16. februar
Onsdag den 29. marts
Møderne foregår i Kirkeladen og
begynder kl. 19.00.

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:
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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DECEMBER
SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
SDR. HØJRUP
18. 4.s.i advent)
kl. 10.00 ID
kl. 11.15 ID
Ingen
15. torsdag
kl. 9.30 Julesang med dagplejebørn
20.
kl. 8.00 og 9.00 Broskolens juleafslutning
24. Juleaften
kl. 14.00 og 15.30 ID
kl. 14.00 og 16.30
kl. 15.15		
25. Juledag
kl. 11.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.15
26.
Skt.
Stefansdag
kl.
10.00
JO
kl.
11.15
kl. 10.00
		
JANUAR
1. Nytårsdag
kl. 16.00 ID
kl. 14.30
kl. 16.00
		
m/efterfølgende vin og kransekage
8. 1.s.e. H3K
kl. 11.15 HVJ
Ingen
kl. 9.00 HVJ
15. 2.s.e.trin
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.15
22. 3.s.e.trin
kl. 10.00 ID
kl. 11.15
kl. 10.00
		
14.00 Dåbsjubilæum v/ID
29. 4.s.e.trin
kl. 10.00 JO Kk
kl. 10.00
kl. 11.15
FEBRUAR
5. Sidste s.e. H3K
kl. 11.15 HJV
kl. 11.15
kl. 10.00
12. Septuagesima
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.15
19. Seksagesima
kl. 10.00 JO
Ingen
kl. 10.00
26. Fastelavn
kl. 14.00 ID/JO Kk
kl. 10.00
kl. 14.00
		
Familiegudstjeneste m/Juniorkor
MARTS
5. 1. s. i fasten
kl. 10.00 JO
kl. 11.15
kl. 10.00
12. 2.s. i fasten
kl. 10.00 ID
kl. 11.15
Ingen
19. 3.s. i fasten
kl. 19.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.15
26. Midfaste
kl. 11.15 HVJ
kl. 11.15
kl. 10.00
APRIL
2. Mariæ Bebudelse
kl. 10.00 HVJ
kl. 10.00
kl. 11.15
9. Palmesøndag
kl. 14.00 JO/KH
Ingen
kl. 10.00
		
Afslutning med minikonfirmander
13. Skærtorsdag
kl. 18.00 ID
kl. 19.00
Ingen
		
m/efterflg. spisning
14. Langfredag
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
kl. ca. 11
16. Påskedag
kl. 10.00 ID
kl. 11.15
kl. 10.00
17. 2. påskedag
kl. 11.15 HVJ
kl. 10.00
kl. 11.15
JO: Jakob Olesen, HVJ: Hans Vestergaard Jensen, KH: Karin Hasling, 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

GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker

