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Med store undrende øjne går jeg,
hvor anemonerne lyser hvidt
Og midt i forårets lysvæld står jeg
og ser mod himlen og spørger blidt:
Hvem opfandt lærken og nattergalen,
hvem satte knopper på birk og bøg?
Og hvem bestemte, at netop svalen
sku’ være svale og gøgen gøg?
Halfdan Rasmusen

Troen er ikke en klippe
Troen er ikke en klippe
midt i et stormpisket hav,
tro er at sejle trods bølger
over en truende grav.
Troen er ikke det sikre
midt i en verden af fald.
tro er at være tilstede
høre, når nogen har kaldt.
Troen er aldrig artikler
trykt i en indbunden bog,
tro er at vove sig udad
varsom og kærlig og klog.
Troen er det, som kan svigte
i en forfærdelig stund,
troen er det, der kan gribes
midt på den gyngende grund.
Tro er det levende, nære
som gi’r mig kræfter og mod,
så jeg går med dig på vejen
selv om jeg ikke forstod.
Tro er at løfte din stemme,
der hvor din fjende har magt,
tro er at satse på håbet
udsat for verdens foragt.
Tro er utrolige kræfter,
som vil forandre alt.
Vove sig dybt ind i mørket,
hvis der for alvor er kaldt.
Engang Jens Rosendal var indlagt, lå
han på stue med en, der tog afstand
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fra alt, hvad der havde med kirke og
kristendom at gøre. De havde nogle
vældige diskussioner, og Jens Rosendal måtte prøve at formulere sin
tro på en enkel og forståelig måde.
Det kom der denne salme ud af.
Jens Rosendal indleder med at sige,
hvad troen ikke er. Troen er ikke
en klippe midt i et stormpisket hav.
Troen er ikke det sikre midt i en
verden af fald. Troen er ikke noget
fast og sikkert, vi kan klamre os til
og som bærer os igennem alle vanskeligheder. Det ved vi kun alt for
vel. Troen er ikke det, der gør alting
klart og overskueligt for os.
   Vi kunne måske godt tænke os, at
troen var en fast og håndtérbar størrelse. Der var én, der engang sagde, at han gerne ville tro, for så ville
alting være meget lettere. Troen gør
ingenting lettere. Troen er at satse
på håbet, udsat for verdens foragt.
   Troen siger ikke noget om resultatet, men kalder os til at vove os
udad, ud i livet, give os i kast med
livet, som det er. Engang kom en
hedningekvinde til Jesus og bad ham
komme til sin syge datter. Jeg er
kommet for at tage mig af mit eget
folk, svarede Jesus. Man tager da
heller ikke børnenes brød og giver
det til de små hunde. Men kvinden
lod sig ikke afvise. Nej, svarer hun,
men hundene spiser af de smuler,
der falder fra børnenes bord. Da

sva
rede Jesus; Kvinde, din tro er
stor. Det ske dig, som du ville.
   Troen er ikke artikler, vi kan frem
sige, og så har vi det med troen på det
rene og behøver ikke bekymre os mere
om den. Det, Jesus kalder tro, er kvindens insisteren på, at Jesus kan hjælpe
hende. Troen er det levende og nære,
som gi’r kræfter og mod. Hun er kommet til ham i sin yderste nød, sejlende
af sted over en truende grav.
   Den tillid, det mod, kalder Jesus
tro.
   Men troen kan svigte. Når vi står
på kanten, og afgrunden truer efter
næste skridt, og vi famler efter noget at gribe fat i, så vi kan holde balancen, og der ingenting er… så er
der Fadervor.
   Jeg ved ikke med ham, Jens Rosendal diskuterede med. Men jeg ved, at
mange mennesker, når de står der på
kanten, griber til Fadervor, også selv
om det ikke ellers ville være naturligt
for dem. For nok kan troen svigte,
men det er også den, der kan gribes
på ny midt på gyngende grund.
  Og troen har utrolige kræfter,
som vil forandre alt. Mon ikke



mange kender til, at netop når vi
står ved kanten og ikke synes, vi
kan mere, så får vi nye kræfter, der
hjælper os på fode igen. »Jeg ved
ikke, hvor jeg fik de kræfter fra«, lyder det ofte. Vi véd det ikke. Men
troen véd det.
   Tro er noget, vi går ind i. Meningen, en retning i livet. At være tro.
Være til stede, når andre har kaldt,
varsomt, kærligt og klogt. Gå et
stykke vej med et andet menneske,
også selv om vi ikke forstår.
   Jesus vovede sig dybt ind i mørket, for at der i det dybeste mørke
skal være et lys, lyde et ord, der
gør det usynlige synligt, kalder livet frem af mørke og grav. Giver os
et håb at satse på. Giver kræfter og
mod, også til at være til stede, hvor
der bliver kaldt. Og med sine utrolige kræfter forandre os.
   Kan vi se det usynlige, håbet, modet, de nye kræfter, som skal hjælpe
os at holde balancen, når grunden
under os gynger, og muren, vi står
foran, synes massiv og uoverstigelig?
   Jeg ved det ikke. Men troen kan.
Inge Dalsgaard

Plejeplan og kvalitetsbeskrivelse for kirkegården
Den nye plejeplan for 2016 er nu
at finde på www.snkirke.dk
Folderen kan også rekvireres hos:
graver Ulrik Korsgaard,
tlf. 40319192 eller på mail til:
graver@aarslevnet.dk.
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Afsked med Sdr. Næraa
Det er bestemt ingen fornøjelse at
skulle tage afsked med Sdr. Næraa
kirke og sogn. Men da jeg siden 1.
januar 2016 er blevet ansat på fuld
tid som hospitalspræst på Odense
Universitetshospital, i daglig tale
OUH, er der desværre ingen vej
uden om.
Jeg har været meget glad for at være
sognepræst på halv tid i Sdr. Næraa
siden september 2013 og synes efterhånden, at jeg havde fået lært
folk og kirke at kende.
   Sdr. Næraa er et dejligt sogn med
en levende interesse for både kirke
og sognegård. Det folkelige og det
kirkelige følges ad. Det har været
spændende at være med til Christian IV’s sommermøde, kirkeskibsindvielse og fejring af kvindernes
100 års valgretsdag. Der har været
spændende sogneudflugter til Sønderjylland og Fredericia. Men der
har også været det daglige arbejde
med gudstjenester, dåb, konfirmander, vielser og bisættelser og begravelser og en række spændende sogneaftner samt husbesøg.
Som sagt synes jeg, at jeg efterhånden er kommet til at lære sognet at
kende. Jeg vil gerne sige tak for den
åbenhed og imødekommenhed og
ikke mindst den tillid, som jeg er
blevet mødt med. Det er ikke nemt
at sige farvel, når man som jeg sy4

nes, at man svinger meget godt med
folk her i Sdr. Næraa.
I slipper dog ikke helt for mig, for
jeg har sagt ja til at følge mit konfirmandhold til dørs med konfirmation lørdag d. 9. april og derfor holder jeg også et par gudstjenester d.
21. februar og d. 3. april. Desuden
skal jeg være ordstyrer til sognemødet den 2. marts, hvor lektor Søren
Hvid Pedersen og redaktør Troels
Mylenberg kommer og diskuterer
kulturmødet.
Jeg vil gerne sige tak til menighedsrådet, kirkebetjeningen og min kollega Inge Dalsgaard for et godt og
givende samarbejde i de forgangne
2½ år. Tak, til folk og – nå, ja, ikke
røvere, men – mennesker, jeg har
mødt og som jeg har lært at kende
og at sætte pris på i Sdr. Næraa.
Måske vi ses i ny og næ!
Jens Buchwald Andersen

Udviklingsplan for kirkegården
Kirkegården har for mig altid været
et godt sted at komme. Der er fred
og ro samt tid til fordybelse. I min
barndom cyklede min mormor, mor
og jeg til kirkegården to gange om
ugen onsdag og lørdag, onsdag med
blomster fra haven og lørdag, hvor
den øvrige familie kom ved 12 tiden.
Så gik snakken i familien, og en god
optakt til weekenden startede. Onsdag var den bedste for mig. Da havde
jeg min mormor og mor for mig selv,
og de fortalte mange ting om vores
slægtninge. Om bedstefar og bedstemor, der var flyttet til Fyn efter
et langt liv på Bornholm for at være
tættere på deres børn, børnebørn og
oldebørn. Min mor fortalte sjove historier om sine besøg på Bornholm.
Specielt var det sejlturen, der kunne
være en oplevelse. Min mor blev aldrig søsyg, et gen jeg har arvet, men
det var der mange andre der blev, så
min mor kom i kontakt med mange
mennesker.
  Min familie og jeg har på vores
mange sejlture rundt i Danmark den
tradition, at vi besøger en kirke/kirkegård og et slot eller en herregård
i løbet af en sejlsæson. Disse besøg
fortæller meget om livet i byen eller
på den ø, vi lægger til.
   Da jeg for 16 år siden kom i menighedsrådet, var det derfor helt
naturligt, at jeg valgte kirke/kirke
gårdsudvalget. Jeg har derfor i flere
år deltaget i den årlige kirkegårds

konference, som er arrangeret af
Københavns Universitet, institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning,
i samarbejde med foreningen af
Danske Kirkegårdsledere, Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte og
Landsforeningen af Menighedsråd.
Det har været rigtig gode konferencer, hvor man kommer hjem med
mange gode ideer til vores kirkegård,
men hvordan kommer vi i gang?
   Graver Ulrik Korsgaard og jeg går
en tur på kirkegården ca. en gang
om måneden og snakker bl.a. om
de tomme gravsteder og de smalle
gange, om hvordan kirkegården kan
blive mere handicapvenlig og om
det store areal på den nye kirkegård,
hvor der er store træer og dermed
skygge med det til følge, at næsten
ingen ønsker at få et gravsted der.
Ulrik var med på konferencen sidste år, og der hørte vi et indlæg fra
landskabsarkitekt Eivind Wad fra
Århus. Hans firma har specialiseret
sig i at gøre kirkegårde så attraktive,
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at de er et besøg værd, bl.a. Silkeborg kirkegård, hvor ingen før ville
have et gravsted. Her foreslog Eivind Wad, at der blev etableret en
sø med gravpladser rundt om. I dag
er der venteliste til en gravplads der.
Ulrik og jeg var enige om, at det
kunne være en god ide at få besøg
af Eivind Wad, og det var hele menighedsrådet enige med os i, så nu
er vi i gang med en udviklingsplan
for Sdr. Nærå Kirkegård. Pengene
er næsten fundet, og et kommende
møde med Eivind Wad skal afsløre,

hvilke tanker og ideer han har med
vores kirkegård. Bliver det skovkirke
gård, æblelund, rosenlund eller kirkeskov? Emnet for kirkegårdskonferencen 2016 er »Grøn kirkegård.«
Det bliver et meget spændende projekt at gå i gang med. Hvis du har
en ide, er du meget velkommen til
at kontakte mig. Menighedsrådet
har planer om at holde et møde,
hvor alle er velkomne til at give deres mening til kende.
Marianne J. Hansen

Set i kirken
Selv i denne mørke tid er der et dejligt lys i kirken. Når man kommer
ind i kirkerummet, ses 3 barokke
messing lysekroner i skibet samt 2
nyere i koret. Én af dem stråler finere end de andre, synes jeg. Den
er noget helt særligt og vel nok den
ældste. Derfor har den fået hæderspladsen i hvælvingen ved prædikestolen. Lysekronen har vinger foroven. Hvor lysekronens 12 arme går

ud fra »kroppen« er placeret hoveder
med palmegrene over håret. Armene
skal nok symbolisere de 12 apostle.
Det var dygtige håndværkere i 1600
tallet. Smuk er den stadig, i dag med
LED pærer. Der skal jo spares.
Birte Aakær Jepsen
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Konfirmation lørdag den 9. april kl. 11.00
Magnus Dahl Bjørnø
Bøgeparken 28

Lasse Busch
Møllehøjvænget 41

Freja Overvad Christiansen
Bøjden 3

Mads Bruun Andersen
Gl. Byvej 56

Alexander Egetoft Ehlers
Smedebakken 17

Jonas Fonseca Hansen
Stationsvej 116 B

Emilie Møgelmose
Stationsvej 28 b

Konfirmation søndag den 10. april kl. 10.00
Frederik Kjærbye Pedersen
Stationsvej 128 B

Peter Asbjørn Hansen
Overvejen 84

Sebastian Pors
Skovvænget 10

Nanna Barkholt Hansen
Kirkevej 1 c

Clara Daugbjerg Schlossarek
Næråparken 10

Stephanie de Claville
Schneider Ravn
Christianslundsvej 7

Sofie Søsted Andersen
Møllegårdsvænget 3
Rasmus Søsted Andersen
Møllegårdsvænget 3
Victor Mahler Eriksen
Stationsvej 72
Katrine Dahl
Næråparken 40

Sarah Dieseré Jessen
Møllehøjvej 49
Emma Hindsgavl
Svendborgvej 482
Christian Rosenkilde Kjær
Tarupvej 19
Kamilla Marie Kølerfeldt
Næråparken 41

Lærke Renée Jensen
Kløvervej 63

Amalie Sonne Larsen
Fasanvænget 3

Nanna Coong Sørensen
Kløvervej 40

Freja Bak Rasmussen
Næråparken 63

Sarah Nielsen-Bager
Over Bækken 1 d

Rie Thunberg Ingvardtsen
Stationsvej 90 A

Ida Marie Pagaard Sommer
Overvejen 127

Thea Kruse Frank
Møllehøjvej 13
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Sognearrangementer
Debataften om Kulturmødet

Onsdag d. 2. marts kl. 19.30
i Kirkeladen
Vi har inviteret to debattører til sammen med os at debattere, hvad kulturmødet betyder for os alle sammen.
Efterårets flygtningestrømme, attentatet i Paris og så mange andre begivenheder, der sker, giver anledning
til overvejelse og debat.
Søren Hviid Pedersen, lektor i statskundskab på SDU og chefredaktør
og tidligere leder af journalistuddannelsen på SDU, Troels Mylenberg, vil
komme og tage debatten med os.
Begge har de lovet at hæve blikket en
smule fra de dagsaktuelle begivenheder og komme med et bud på, hvad
det alt sammen betyder for vores
samfund, kultur og religion, herunder også kirke og kristendom. Som
sagt vil der også blive tid til spørgsmål og diskussion.
Alle er velkomne.

Fyraftenssang
Torsdag 10. marts
kl. 17.00
Jørgen Bai Jepsen, medlem af Sdr.
Nærå Menighedsråd, vælger sange og
musik.
  Jørgen akkompagnerer selv et par
sange på harmonikaen.

Onsdag den 16. marts
kl. 19.30
Kirkeladen
Anne Lise MarstrandJørgensen vil fortælle
om sin nyeste bog:
   Dronningen af Saba
og kong Salomon.
   Anne Lise Marstrand-Jørgensen er
især kendt for sit meget roste 2-binds
værk om Hildegard af Bingen.
   Det er en litteraturaften i samarbejde med Årslev Bibliotek.
   Billetter kan købes på biblioteket.

Skærtorsdag den 24. marts
kl. 18.00
Skærtorsdag begynder vi med gudstjeneste med altergang. Efter gudstjenesten vil vi spise et påskemåltid
sammen som optakt til påsken. Maden står Anna Vesterby for.
  Måltidet tilbydes til en pris af
50,- kr.
  Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig.
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Arne Haugen Sørensen: Nadveren.

Tilmelding til:
Jørgen Vestergaard, tlf. 6611 0932,
jvgaard@gmail.com
Sidste frist for tilmelding er torsdag
den 17. marts.
En del af Arne Haugen Sørensens
billeder er udstillet i øjeblikket på
Johannes Larsens Museet i Kerteminde, en absolut anbefalelsesværdig udstilling.

Koncert
med sangstuderende
fra konservatoriet
6. april kl. 19.30
Syddansk Musikkonservatorium afholder en mini-kammermusikfestival 6.-9. april, og i den forbindelse
har de tilbudt at afholde en af koncerterne i Sdr. Nærå kirke.
Programmet byder på Händels
Neun Deutsche Arien, og man får
lejlighed til at opleve hele ni forskellige sopraner, der akkompagneres af fløjte, violin og cembalo.

Den tysk-engelske barokkomponist
Georg Friedrich Händel blev født
i Tyskland i 1685 samme år som
Bach, og studerede som ung musik
i Italien. Herefter bosatte han sig i
London, hvor han havde et særdeles produktivt virke indtil sin død
i 1759. Blandt hans mange værker
(bl.a. 42 operaer og 29 oratorier og
120 kantater) er nogle af de mest
kendte og populære oratoriet Messias, orkestersuiten Water Music, som
blev opført på Themsen, samt hans
Music for the Royal Fireworks.
Det er således i høj grad de udadvendte og mere pompøse værker
Händel er kendt for, men med de
ni tyske arier fra 1727 er det en
mere inderlig og intim karakter, der
kommer til udtryk. Teksterne er fra
den tyske forfatter Barthold Heinrich Brockes digtsamling Irdisches
Vergnügen in Gott, og priser Skaberen og det guddommelige, som det
kommer til udtryk bl.a. i naturens
skønhed. For Händel var det en stor
inspiration at sætte musik til digte
på sit modersmål tysk efter mange
års ophold i England.
Udover Neun Deutsche Arien byder programmet på den festlige arie
Let the Bright Seraphim, hvor der
også medvirker trompet.
Alle er velkomne.
Gratis adgang.
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Koncert med Michala
Petri og Lars Hannibal
14. april kl. 19.30
Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet får Sdr. Nærå kirke besøg
af den verdensberømte duo Michala
Petri og Lars Hannibal, som i år kan
fejre deres 25 års jubilæum.
Inden parret fandt sammen havde
Michala Petri allerede en lang karriere bag sig.
Hun begyndte at spille blokfløjte som
tre-årig, og havde sin debut i Tivolis
Koncertsal da hun kun var 11 år.
Samme år begyndte hun at studere
hos professor Ferdinand Conrad i
Hannover, og hun har siden haft en
stor international karriere.

Repertoiret for blokfløjte har hun
været med til at udvide, idet mange komponister fra hele verden
har komponeret værker specielt til
hende, også i utraditionelle kombinationer med andre instrumenter.
Michala Petri har indspillet et stort
antal CD’er, som ligeledes har høstet international anerkendelse, og
hun har modtaget adskillige priser
– blandt de største er Sonnings Musikpris i år 2000. Michala Petri blev
desuden i 1995 udnævnt til Ridder
af Dannebrog.
Lars Hannibal er uddannet guitarist
og lutenist, og har studeret i Århus
og i Den Haag. Ligesom Michala
Petri har han også et bredt samarbejde med andre musikere, og har
medvirket på mange CD’er. Desuden turnerer han med skuespilleren Ghita Nørby bl.a. i forestillingen Ord og Toner.
Mest kendt er han dog som Michala
Petris faste partner, og vi glæder os
over, at vi får lejlighed til at høre
duoen i Sdr. Nærå kirke.

Gudstjeneste
Storbededagsaften
Storbededagsaften torsdag den 21.
april kl. 19.00 begynder vi med
gudstjeneste i kirken.
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Efter gudstjenesten spiser vi varme
hveder i Kirkeladen, og vi vil synge
nogle forårssange.

Tilmelding til pinsekoret: Senest
onsdag den 25. april til organist
Ulla Poulsen, tlf. 2032 0152 eller
pr. mail: up@hoerlyck-jessen.dk

Alle er velkomne.

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Traditionen tro afholder menig
hedsråd og præster i Midtfyn provsti en fælles friluftsgudstjeneste 2.
pinsedag den 16. maj kl. 11.00 i
Rolfsted i det grønne nær kirken
– med mulighed for at deltage i
folkekoret.
– Der medvirker trompetister
Tag tøj på efter vejret, medbring et
tæppe eller en stol.
Efter gudstjenesten er der frokost i
det grønne til medbragt madkurv.
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Rolfsted kirke, og frokosten
indtages i konfirmandstuen.

Sommermøde
Det årlige sommermøde afholdes
søndag den 12. juni kl. 14.00. Vi
får besøg af Anders Agger med foredraget »Det må gerne gøre lidt ondt«.
Anders Agger er kendt for sine forskellige fine tv-dokumentarudsendelser. Han bevæger sig ind og ud
af miljøer, hvor der ofte er noget på
spil: Fra 11-årige kostskolebørn på
Herlufsholm … over døende på et
hospice i Vestjylland … via heavy
metal kliken i den nordvestjyske
by, Agger … og til den kommende
konge på Amalienborg. Og flere at
hans dokumentarprogrammer er
blevet prisbelønnede.
  I foredraget tager Anders Agger
sine tilhørere med helt ind i kulissen. Ind til alle de lavpraktiske, etiske og moralske overvejelser, der
er, inden man udsætter sine med-

Folkekor
Der er også mulighed for at deltage
i folkekoret. Kan du lide at synge, så
kom og vær med i Folkekoret anno
2016. Alle kan deltage, eneste forudsætning er, at du kan møde op til
fælles øvedag torsdag den 12. maj
kl. 19-21 i Ringe kirke.
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virkende og seerne for et program i
bedste sendetid.
Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 14.00. Efter gudstjenesten er
der kaffe, som forhåbentlig kan nydes i præstegårdshaven (ellers i Kirkeladen), og efter kaffen vil Anders
Agger fortælle.
Vi slutter eftermiddagen af med
grillpølser og øl/vand. Det kan købes for 20 kr.
   Til den øvrige del af programmet
er der fri entre og kaffe.
Vel mødt til alle.

Salmemaraton
i Midtfyn provsti
Vi fortsætter vores salmemaraton,
en sangvandring gennem salmebogen, og alle er lige velkomne, om
I kommer hver gang eller en gang
imellem. Vi mødes en gang om måneden på skift i provstiets kirker.
Den lokale præst fortæller lidt om
kirken, og en af de øvrige præster
om de 8-10 salmer, vi skal synge
den dag. Vi slutter med en kop kaffe
i våbenhuset.

Der ligger foldere i kirken og på bi
blioteket. Og selvfølgelig på vores
hjemmeside.
Vel mødt. Der er ikke tilmelding,
men der vil blive udstedt diplom til
jer, der deltager samtlige gange.
Arrangementet er gratis.

Kirkecykeltur
Menighedens gæve cyklister kan
godt sende cyklerne til eftersyn.
  Onsdag den 29. juni kl. 16.00
går det nemlig igen fra Sdr. Nærå ad
de midtfynske veje, med madpakken
og O.P. Anderson i cykelkurven.
  Nærmere detaljer i næste kirkeblad eller på kirkens hjemmeside
www.snkirke.dk

Madpakke nydes på plænen ved Bramstrup,
2015.

Sogneudflugt

Det foregår hver gang fra kl. 17.0018.30 i

Datoen for sogneudflugten er sat til
søndag den 4. september.

31. marts i Sdr. Højrup kirke
26. april i Ryslinge Valgmenighedskirke
26. maj i Vantinge kirke

Mere herom i næste kirkeblad eller www.snkirke.dk hvor det også
vil blive meddelt, hvornår man kan
melde sig til turen.
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Læsekredsen

Kirkelig Statistik

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

for Sdr. Næraa sogn og kirke
2014 2015

Sidste gang i denne sæson er

Fødsler
(11 drenge, 5 piger)

22

16

Tirsdag den 15. marts:
Vi ser filmen »De andres liv«

Dåb

24

19

Fremstillet

0

0

Voksendåb

2

2

Navngivet

1

3

26

25

Vielser

6

4

Kirkelig velsignelse

0

0

Dødsfald
(8 mænd, 9 kvinder)

7

17

Bisættelser

3

15

Begravelser

4

6

Udmeldt af
folkekirken

3

3

Indmeldt i
Folkekirken

4

2

Siden sidst
Dåb
29/11: Felix Randstorf Lundgreen
23/01:	Benjamin Lucas Lindhøj
Tuxen
24/01: Johanne Andersen-Larsson
Vielse:
12/12:	Elisabet Marie Skau og
Mogens Peder Andersen
23/10:	Henriette Lindhøj Pedersen
og Peter Tuxen
Begravelse/bisættelse:
18/11: Karl Henry Madsen
25/11: Grete Anny Neimi
Christensen
11/12: Karla Kamilla Rigmor
Jensen
18/12: Margrethe Karen Andersen
19/12: Helle Breinholt Jensen
22/12: Hans Larsen
30/12: Johanne Østergaard
29/01: Gunnar Simonsen

Konfirmerede
(16 drenge, 9 piger)

Befolkningstal
i sognet pr. 1/1
2015/2016.

2581 2665

Jeg har været præst i sognet i snart
30 år. I alle årene har fødselstallet været højere end antal døde, i
nogle år endda næsten dobbelt så
stort. Men i år er det omvendt, 16
fødte og 17 døde. Men på grund
af tilflytning er det samlede befolkningstal stigende.
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Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

Sted

2. marts
Kl. 19.30
Kirkeladen
10. marts
Kl. 17.00
Kirken
16. marts
Kl. 19.30
Kirkeladen
			
			
24. marts
Kl. 18.00
Kirke og kirkelade
			
			
31. marts
Kl. 17.00
Sdr. Højrup kirke
2. april
Kl. 11.00
Kirken
6. april
Kl. 19.30
Kirken
			
14. april
Kl. 19.30
Kirken
			
21. april
Kl. 19.00
Kirke og kirkelade
			
16. maj
Kl. 11.00
Rolfsted
			
12. juni
Kl. 14.00 		
			
29. juni
Kl. 16.00		
4. sept.			

14

Arrangement
Kulturmøde
Fyraftensmusik
Litteraturaften med
Anne Lise
Marstrand-Jørgensen
Skærtorsdagsgudstjeneste
med efterfølgende
påskemåltid
Salmemaraton
Lørdagsdåb
Koncert med sangstude-
rende fra Konservatoriet.
Koncert m/Michala Petri
og Lars Hannibaldsen
Gudstjeneste m/efterflg,
varme hveder
2. pinsedags
friluftsgudstjeneste
Sommermøde
m/Ander Agger
Kirkecykeltur
Sogneudflugt

Lørdagsdåb
Der er i 2016 mulighed for lørdagsdåb i Sdr. Næraa kirke følgende lørdage:
Lørdag den 2. april
Lørdag den 2. juli
Lørdag den 1. oktober

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Indsamling
Ved julegudstjenesterne blev der
indsamlet kr. 1.325.00. En stor
tak for det.
Beløbet er sendt til Børnesagens
Fællesråd til hjælp for børn og
unge under vanskelige vilkår.

Menighedsrådsmøde:

Adresser
Sognepræst:
Inge Dalsgaard, Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
Sognepræst:
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

Torsdag den 10. marts
Tirsdag den 19. april
Onsdag den 25. maj
Torsdag den 16. juni

Kirkeværge:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk

Møderne begynder kl. 19.00 og
foregår i Kirkeladen.

Kasserer:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk

Datoer for
konfirmation
2017: 30. april
2018: 15. april
2019:	  5. maj
2020: 26. april

Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen, Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.

www.snkirke.dk
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
MARTS
SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
SDR. HØJRUP
6. Midfaste
kl. 10.00
kl. 11.15
kl. 10.00
		
Poul Erik Steffansen
13. Mariæ Bebudelse
kl. 10.00 ID
kl. 11.15 ID
Ingen
20. Palmesøndag
kl. 14.00 ID Kk
Ingen
kl. 10.00
		
m/juniorkor
24. Skærtorsdag
kl. 18.00 ID
kl. 10.00
kl. 19.00
25. Langfredag
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. ca. 11
		
Poul Erik Steffansen
27. Påskedag
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
kl. 11:15
28. 2. påskedag
kl. 11.30 AEN
kl. 14.00
kl. 10.00
APRIL
3. 1.s.e.påske
kl. 10.00 JBA
kl. 11.15
kl. 10.00
9. Lørdag
kl. 11.00 JBA
		
Konfirmation
10. 2.s.e.påske
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
Ingen
		
Konfirmation
17. 3.s.e. påske
kl. 10.00 ID
Ingen
kl. 11.30 ID
21. Bededagsaften
kl. 19.00 ID				
22. Bededag		
kl. 10.00
kl. 11.15
25. 4. s.e. påske
kl. 10.00 KH
kl. 11.15
Ingen
kl. 10.00
Konfirmation
Lene Sjørup
kl. 10.00
kl. 11.15
Poul Erik Steffansen
kl. 19.00 BJ
Ingen
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.00 Provstifriluftsgudstjeneste i Rolfsted
kl. 10.00 BJ
kl. 11.15
kl. 10.00 ID
kl. 11.15 ID

JUNI
5. 2.s.e.trin
kl. 11.15 KH
Ingen
12. 3.s.e.trin
kl. 14.00 ID
kl. 10.00
		
Sommermøde m/Anders Agger
19. 4.s.e.trin
kl. 10.00: BJ
Ingen
26. 5.s.e.trin
kl. 10.00 ID
kl. 11.15 ID
KH: Karin Hasling, BJ: Birte Jacobsen, AEN: Anders Nielsen

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

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

MAJ
1. 5. s.e.påske
		
5. Kr. Himmelfart
		
8. (6.s.e.påske)
15. Pinsedag
16. 2. pinsedag
22. Trinitatis
29. 1.s.e.trin

