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Hvert dit værk er stort vidunder,
i din visdom ingen bunder,
som af den har øst.
Kun en dåre tør det nægte,
at hos dig er alting ægte,
alting mageløst.
DDS 4,4

Vi er brobyggere
– prædiken til pinsedag
»Godmorgen, lille land«, det var sangen, der vandt konkurrencen om at
blive sunget ved Storebæltsbroens
åbning. Ofte går sange, der er skrevet til en bestemt lejlighed, hurtigt i
glemmebogen. Men ikke »Godmorgen lille land«. Den har vi taget til
os, og den er også kommet med i
højskolesangbogen. I sidste vers lyder det:
Godmorgen, stå nu op!
Stå ud af drøm og tankespind
og stræk din tunge krop,
for ingen er alene;
når verden lukkes ind,
bygger vi bro fra sind til sind.
Det er meningen med en bro, at
den skal føre noget sammen, der
var adskilt. Knytte noget tættere
sammen, overvinde kløfter, slugter, bælte.
   I den forstand er vi alle brobyggere. Vi skal bygge bro mellem nutid,
fortid og fremtid. Bygge bro mellem det, vi gerne vil og de mange
krav, der stilles. Komme hinanden
i møde. Række ud og nå hinanden.
For at vi ikke skal stå uden følelse
af at høre til noget sted. For at livet
ikke skal blive uden mening.
   Det er ikke altid nogen let opgave. Det kan ende med en mislykket
bro over et brusende hav. Vi forbliver i drøm og tankespind, ser ikke
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ud over os selv, ser ikke uden videre
sammenhængen med de andre. Og
formår ikke at løfte blikket og se i et
større perspektiv.
  Men broen findes. Og der skal
mere til for at bygge bro end drøm
og tankespind. Når verden lukkes
ind, når vi tager udgangspunkt i noget uden for os, i mere end os selv,
er vi på vej til at bygge bro fra sind
til sind.
  Det handler pinsen om. Om at
bygge bro. At Gud bygger bro til os.
En adgangsvej, der altid er tilgængelig og aldrig spærres. Helligånden
er som en sådan bro.
   I GT fortælles, hvordan Gud på
forskellige måder forsøgte at få folk
til at overholde hans bud. Straffen
var hård, når det ikke lykkedes. »De
brød min pagt, skønt det var mig, der
var deres Herre«. Til sidst indså Gud,
at det aldrig ville lykkes. Mennesker
kan ikke ensrettes. Og mennesker
vil lyttes til frem for kun at blive talt
til. Gud valgte derfor at komme selv
for ikke at miste et eneste menneske. Og for at ethvert menneske skal
kende Gud som det, han er: kærlighed.
  Julenat blev ordet, Guds ord,
kød og tog bolig iblandt os i det lille Jesus-barn. Jesus voksede op og
mødte mennesker, ikke med straf,
men med tilgivelse. Han gik kærlighedens vej, gav mennesker håb,

glæde, fred i det liv, hvor vi gang på
gang går fejl af hinanden og af Gud.
Hvor broen, vi forsøgte at bygge,
ikke nåede over på den anden side
eller faldt sammen undervejs.
   Og alt, hvad Jesus sagde og gjorde, stod Gud inde for. Også da Jesus gav sit liv for at stå ved vor side
på dommens dag. Gud lod Jesus
opstå fra de døde. Opstandelsen er
Guds ja til os. Jesus Kristus lever,
for at vi skal leve.
  Det var budskabet, Jesus pinsedag sendte sin Ånd, Helligånden, til
verden med. »Den, der har mine bud
og holder dem, han er den, der elsker
mig. Også jeg skal elske ham og give
mig til kende for ham«, siger Jesus.
Give sig til kende, ikke kun som en,
vi skal vide, hvem er. Men som den,
der vil kendes ved os. Lytte til os.
Og tale til os. Hjælpe os på vej igen.
   Med det siger Jesus, at det at holde Guds bud ikke længere er at gøre
alt det rette. Det formår vi ikke, kun
i glimt i hvert fald. Den, der holder
Guds bud, er den, der tror på Gud.
Tror, at Gud har bygget bro til os,
kærlighedens bro fra himmel til
jord, for at vi aldrig skal være uden
Gud. Aldrig være uden tilgivelse.
Og med det givet os afsæt til at tage
fat på at bygge bro.
  Vi lever i en tid, hvor der sker
mange forandringer. Og langt hen
ad vejen kan vi planlægge vort liv,
gøre vore drømme og håb til virkelighed. Men vi har ikke magten over
livet. Eller døden. Eller andre men-

nesker. Livet kan fra det ene øjeblik
til det andet sættes i stå.
   Men alt håb er ikke ude. Vi får nye
muligheder. Så vi kan finde fodfæste
i livet på en ny måde. I kraft af Helligånden, broen mellem Himmel og
jord, som holder vejen åben til Gud,
holder liv i forbindelsen mellem
Gud og menneske. Til Gud, som vil
kendes ved os, også når vi ikke er,
som vi skulle være.
   Vi bliver taget med ud på himmelbroen, når vi bliver døbt i Faderens,
sønnens og Helligåndens navn. Det
oplevede musikeren Peter Bastian,
da han sidste år blev døbt som 70
årig. Han har fornylig fortalt fra sit
livs efterår. Der var sket nogle store,
forandrende ting. Han var blevet
gift og fik konstateret akut leukemi.
   Da han fik diagnosen, blev det for
alvor klart for ham, at vi mennesker
er dødelige. »Alt forandrede sig. Jeg
oplevede en dyb taknemlighed over
stadig at være her, og bag angsten
begyndte jeg at få adgang til livets og
øjeblikkets gratis generøsitet. Det er,
som Gud kigger frem alle vegne. Jeg
ser verden som den er, den ligner sig
selv, men alt er anderledes«.
   Peter Bastian har hele sit liv været søgende, overvundet mange for
hindringer, for »man skal gøre sig
umage«, har hans motto været. Han
har boet i kloster, haft nogle stærke oplevelser af gennembrud, af at
broen nåede over. Da han sidste år
ønskede at blive døbt, forventede
han at opleve noget tilsvarende. Det
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skete ikke. I stedet var det som en
stille åbenbaring. Et nærvær af noget overvældende, som er så tæt på,
at det kan være svært at få øje på.
   Helligånden knytter Gud og mennesker sammen. For Peter Bastian
var det som en blid omfavnelse.
Han var omsluttet af noget overvældende, som ville ham det godt. Og
han blev dybt bevæget af det.
  Vi er forskellige og oplever forandringer forskelligt. Men broen er
der. Den når også til os. Vi er ikke
faderløse. Guds lov er skrevet ind i

vore hjerter, for at sætte os i bevægelse og vende os mod noget andet
og større end os selv.
   Og vover vi at strække vor tunge
krop og stå ud af drøm og tankespind og tage et skridt ud på broen,
sker der noget. Vi bliver berørt. Af
Helligånden. Af et guddommeligt
nærvær, der vil kendes ved os og vil
os det godt.
   Og så har vi fået materiale til, at
vi kan begynde at bygge bro fra sind
til sind. God sommer.
Inge Dalsgaard

Ny midlertidig præst
I de kommende 4 måneder kommer
Inger Hvindenbråten til Sdr. Nærå
som 50% præst.
  Inger kommer fra Norge, hvor
hun har været præst i en del år.
Vi byder hende velkommen og håber, hun vil falde godt til hos os.
Inger tiltrådte 1. juni. Hun præsenterer sig selv:
Mit navn er Inger Hvindenbråten,
jeg er 50 år gammel, født og vokset
op i Norge, på bondegård på landet
ved en lille by, der hedder Gjøvik
(mellem Oslo og Lillehammer).
  I min ungdomstid blev jeg meget engasjeret af KFUM og KFUK,
og der mødte jeg præster, som blev
vigtige for min tro og generelle ud4

vikling. Jeg ønskede også at arbejde
med børn og unge i kirken, sådan
som de gjorde. Men der var ingen
præster eller akademikere i det hele
taget i min familie, så jeg oplevede,
at det var et for alvorligt og vanskeligt valg at skulle bli præst, til trods
for at jeg følte et kald til det.

Så jeg skulle bruge nogle år efter
gymnasiet til at tenke over dette,
imens jeg arbejdet i skole og børnehave. Men til sidst tog jeg springet
og startede mit teologistudium på
Menighetsfakultetet i Oslo, og fra
da af var jeg aldrig i tvivl. Jeg skulle
blive præst, og hver sommer gennem studietiden arbejdet jeg som
præstevikar og fik øvet rigtig meget.
Så blev jeg ordineret i januar 1999
og har arbejdet som præst siden
dengang, først som præst for døve
og hørehæmmede. Så boede jeg 11
år i Nord-Norge, i Tromsø, der jeg
var sognepræst i nogle år først, derefter arbejdet jeg hos biskoppen i
seks år som teologisk rådgiver.
For to år siden blev jeg så kendt med
en dansk mand, og vi blev gift 1.
august 2015. Han har sine voksne
døtre her i Danmark, som han ønsker at bo i nærheden af, og han har
også sit eget firma her. Således blev
det til at jeg skulle flytte fra Norge
og hertil, for at vi skulle kunne være
sammen. Og det gjorde jeg med glæde – jeg synes Danmark er et dejligt land med rigtig mange hyggelige
mennesker.

få oversigt over blandt andet dansk
kirkerett. Da jeg var færdig med
dette i april, var jeg så heldig at få
nogle ugers praktik i Nørremarkskirken her i Vejle, hvor vi bor, og
der fik jeg mulighed for at følge
præsterne og lære af dem, og også
ha gudstjeneste selv.
Jeg ser meget frem til at få arbejde i
Sdr. Nærå, til at møde og bli kendt
med jer, som bor der, og så håber
jeg, at I vil ha overbærenhed med,
at mit danske sprog foreløbig ikke
er perfekt, men med øvelse vil det
forhåbentlig blive bedre.

Udviklingsplan
for kirkegården
Sdr. Nærå Menighedsråd havde et
møde med landskabsarkitekt Eivind
Wad d. 7. april 2016. Han kom med
mange konstruktive forslag og ideer
til, hvordan vores kirkegård kunne
gøres mere »grøn«, handicapvenlig
og et godt sted at tage en pause fra
dagens travlhed. Som nævnt i sidste kirkeblad er det området med de
høje træer og bøgehækkene på den

For at få tilladelse til at arbejde her
skulle jeg rigtignok læse noget ekstra teologi ved Teologisk Fakultet
på Københavns Universitet, men
det er jeg nu færdig med, og jeg
har også skrevet en praktisk oppgave ved Pastoralseminariet for at
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at der nu er kommet en rigtig god
lyd i hele kirken, også i sideskibet.
Et godt råd er at sidde bagerst i kirken under orglet, hvis man stadig
har problemer med at høre.
Marianne J. Hansen

»nye« kirkegård der volder os lidt
problemer. Der er mørkt og græsset vil ikke gro. Eivind Wad foreslår
at der bliver etableret en lindeskov
med stier og skovbund med blomster. Det synes menighedsrådet er
en rigtig god ide. Derfor bliver bøgehækkene i midten fjernet. Hækkene i den yderste række hele vejen
rundt bibeholdes, så det indkranser
»lindeskoven«. Lindetræerne beskæres og enkelte fældes. Dette arbejde
sættes i værk snarest.
   Der indkøbes 6 hvide rosenbænke
som i første omgang placeres rundt
omkring på kirkegården, senere skal
de placeres i små afdelinger, hvor det
falder naturligt at have et lille grønt
område. Bænkene er allerede leveret.
Marianne J. Hansen

Nyt fra Sdr. Nærå Kirke
Højttaleranlægget i kirken er endnu
en gang blevet udbygget med højtalere bagerst i kirken, med en opjustering af hele anlægget til følge. Det
bevirker, at højttaleranlægget nu er
udbygget maximalt, og der kan ikke
gøres mere. Der er allerede kommet
flere positive tilbagemeldinger om,
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Synes godt om
Sdr. Nærå kirke
på Facebook
Næstefter Google er Facebook det
website, som flest danskere bruger i
dagligdagen anno 2016. Derfor er
det oplagt, at også Sdr. Nærå kirke
benytter sig af Facebook som social
kontaktflade som supplement til
det velkendte kirkeblad og kirkens
hjemmeside. For nylig har vi derfor
oprettet en profil på Facebook, hvis
primære formål er at gøre det nemt
for jer som medlemmer løbende at
følge med i, hvad der foregår i kirken udover søndagsgudstjenesten.
Derudover er det rart at have en
ekstra platform for dialog med jer
som menighed. Kirkens profil åbner
op for tovejskommunikation, så sidder I inde med forslag til arrangementer, spørgsmål eller tanker, som
vedrører kirken, er I velkomne til at
skrive en privat besked.
Marie & Ulrik, administratorer

Konfirmation lørdag den 9. april

Konfirmation søndag den 10. april
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Så er der igen gået en 4-årig valgperiode, og der skal afholdes valg
til nyt me
nighedsråd til efteråret.
Forud skal der afholdes et orienterende møde, og Kirkeministeren har
opfordret til, at dette møde afholdes
samme dato over hele landet, nemlig
den 13. september.
Orienterende møde
13. sept. kl. 19.00 i Kirkeladen.
På det orienterende møde fortæller
menighedsrådet om rådets arbejde i
den valgperiode, der er gået og redegør for de opgver, der forestår.
  Herefter gennemgår valgudvalget reglerne for opstilling af kandidater. Der skal vælges 7 medlemmer til rådet samt 3 stedfortrædere.
Kandidatlisten skal underskrives af
mindst 5 og højst 15 stillere. Kandidatlisten skal indeholde kandidaternes navn, bopæl og personnummer.
Det samme gælder stillerne. Er der
ikke indkommet andre kandidatlister senest fire uger før valgdagen,
bortfalder valget. Dette kaldes også
et aftalevalg.
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Opstillingsmøde
Efter orienteringsmødet er der tra
dition for, dog kun såfremt de frem
mødte ønsker det, at afholde et
opstillingsmøde, hvor der kan udarbejdes en kandidatliste.
Valgret til menighedsrådsvalg har
enhver, som er medlem af folkekirken og er fyldt 18 år, har dansk
indfødsret eller har haft fast bopæl
i kongeriget uafbrudt i mindst et år.
Enhver, der opfylder disse betingelser er samtidig også valgbar og kan
opstille til valget.
Vi opfordrer sognets beboere til at
komme til orienteringsmødet og det
måske efterfølgende opstillingsmø-

Valget kan reelt
afgøres den
13. september.
Så mød op og gør
din indflydelse
gældende!

de, hvad enten de gerne vil opstilles
eller har forslag til en kandidat, eller gerne vil høre om det kommende
arbejde, der er planlagt til den kommende periode. Så det er vigtigt at
I kommer og støtter op om valget af
et nyt menighedsråd.

Er i forhindret i at deltage den 13.
september, men har forslag til en
kandidat, hører valgudvalget gerne
fra jer allerede nu, så vi kan tage
kontakt til den foreslåede kandidat
i god tid før mødet.
Kjeld Hansen
formand for valgudvalget

Om at være i menighedsrådet
Efter 4 år, hvor jeg som suppleant
var med på en lytter, kom jeg ved
sidste menighedsrådsvalg ind som
fuldgyldigt medlem.

Formanden lader ved rådsmøder
ne alle, der ønsker det, komme til
orde. Det er demokrati, når det er
bedst.

Jeg blev næstformand og medlem af
aktivitets- og præstegårdsudvalget.

Kirken har et godt personale, som
menighedsrådet har et fint samarbejde med.

Hvad indebærer så det?
Der er rent praktisk menighedsrådsmøde 10 gange årligt, hvortil der er
mødepligt. Udvalgene bliver indkaldt
til møde, når der er behov for det.
Hvordan opleves deltagelsen
i arbejdet?
Der er en del ting, man skal sætte sig
ind i, men det kommer hen ad vejen.
Vi har et godt samarbejdsklima. Det
er nogle fremkommelige personer,
der er medlemmer af rådet, og det
er dejligt, at der også er plads til humor ved møderne. Vi kan diskutere
og være uenige, men der kommer
ikke noget personligt ind i det. Der
er ingen, der går vrede hjem.

Jeg har personligt fået min horisont
stærkt udvidet ved at få indsigt i,
hvordan et sogn drives. Det har været givende at være med til at deltage i beslutningerne.
Vi har i perioden taget nye initiativer og fortsat traditioner, der er
værd at holde på. Der har været
mange kulturelle tiltag, musiske
og litterære. Der har været mange
andre gode begivenheder blandt
andet cykelture og sogneture.
Det har for mig i det store og hele
været en god oplevelse at bruge tid i
menighedsrådet.
Annette Lomholt
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Ny vejkirke brochure 2016
Hvad er en vejkirke?
Begrebet »vejkirke« stammer oprin
delig fra Sverige og Norge, hvor mange kirker i nærheden af større veje
gør sig særlige anstrengelser for at
byde vejfarende indenfor, specielt i
sommertiden.
   Tyskerne mener nu nok, at de kom
først. De tyskere, de tyskere. Den
første blev åbnet i 1958. Det var
Autobahnkirche Maria i Landkreds
Augsburg ved A8 Adelsried. Hvis
man kører ad autobahnen mod Baden Baden, møder man også her en
»Autobahnkirche«. Vi har i mine meget unge år tit kørt forbi og tænkt,
hvad motorvejskirke egentlig betød.
Vi holdt nu aldrig ind og undersøgte det. Det var dengang vigtigere at
komme hurtigt frem til feriemålet.
Det er blevet mere og mere almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerum-
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met uden for de faste gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke
eller blot for at få nogle minutters stilhed i en travl hverdag. Dette gælder
også, selv om kirken ikke ligger ved
befærdede veje. Der er også tit besøgende, i Sdr. Nærå kirke, som også er
med i vejkirkeordningen.
Derfor taler man om »Vejkirker og
andre åbne kirker. Mange kirker i
Danmark har en lang tradition for
at være åbne i dagtimerne. For knap
20 år siden besluttede nogle menighedsråd på Sjælland derfor, på opfordring fra Kirkefondet, at udarbejde en fælles folder, hvor de fortalte,
hvornår deres kirke var åben, hvad
den bød på af seværdigheder osv.
Projektet blev en sådan succes, at
Kirkefondet siden 2001 har udgivet
2 brochurer, én for Jylland og én for
Øerne, og hvert år er der kommet

Sognearrangementer
Kirkecykeltur
onsdag den 29. juni
kl. 16.00 fra Sdr. Nærå kirke

nye kirker med. I 2015 deltog mere
end 400 kirker i de to brochurer.
Mange lader også brochuren ligge
i handskerummet i bilen, fordi det
er praktisk med en samlet oversigt
over hvilke kirker, der er åbne, hvis
man skal på tur. En sidebemærkning
af praktisk art. Der er også altid et
åbent og rent toilet.

Så er det tid til at gøre cyklerne klar
til vores kirkecykeltur, der i år finder sted den 29. juni. Vi begynder
kl. 16.00 for at kunne være hjemme,
inden mørket og aftenkøligheden
har sænket sig for meget.
   Turen går denne gang til Gestelev
kirke, Boltinggård og videre til Ringe.
   Og som vanligt har vi O. P. Andersen med. Så kom I blot med cykelhumøret.

Sogneudflugt

Kravet til at være vejkirke er bl.a.:

søndag den 4. september kl. 8.00.

1. Kirken skal være åben de fleste af
ugens dage (tidspunkterne er anført i brochuren.)
2. Der skal ligge en beskrivelse af kirken i våbenhuset
3. Der skal være ordentlige toiletforhold.
4. Det skal fremgå af opslag, hvor
man kan låne nøglen, såfremt kirken er lukket.
5. Bibel og salmebog ligger fremme
til brug for andagtssøgende.

I år går turen til Horsens og efter
en kop formiddagskaffe, når vi når
frem til gudstjeneste i Klosterkirken
kl. 10.30.
  Efter gudstjenesten vil der være
en kort rundvisning i den spændende kirke.

Brochurerne kan fås på biblioteket, i
våbenhusene og på turistkontorerne.
God tur. Der er utroligt mange flotte
og seværdige kirker i Danmark.
Jørgen Bai Jepsen

Horsens klosterkirke
Kirken er nordfløj til det tidligere
franciskanerkloster og bygget mellem 1260 og 1275. Kirken er bygget
i munkesten og som de fleste kirker
ombygget en del undervejs.
  Klosteret var i brug, indtil de
upopulære og griske munke blev
smidt ud nogle få år før reformationen i 1536. Frem til reformationen
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blev kirken brugt som skolestue, og
fra 1536 overgik den til at være sognekirke for byen.
  Der er en smuk tre-fløjet altertavle fra 1480, munkestole og 2 her
skabsstole. Det ældste i kirken er døbefonten, fra 1100 tallet, af typen
»Horsensfjord døbefont« med 4 løver til at holde det onde væk.
   I 1890’erne var kirken igennem en
stor istandsættelse, hvor arkitekten
gik så drastisk til værks, at der snarere var tale om en ombygning. Så der
er mange personer og mange stilperioder, der har sat præg på kirken.
   For nogle år siden blev kirkegården omkring kirken renoveret. I et
hjørne er indrettet et lapidarium
med gamle gravsten. Det øvrige område er belagt med græs og fungerer
som et grønt åndehul i byen. Begravelser foregår andetsteds i dag.
   Der kan ses mere på http://www.
horsensklostersogn.dk
Efter middagen et sted i Horsens
skal vi besøge Fængselsmuseet.
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Statsfængslet i Horsens var det første fængsel i Danmark bygget på
grundlag af moderne strafferetslige
principper. Det åbnede for de første fanger i 1853 og lukkede i 2006,
og blev derefter omdannet til oplevelsesvirksomheden FÆNGSLET,
som åbnede i 2012.
  Udover at danne rammer for
kunst- og kulturfestivaler, erhvervskonferencer, koncerter m.m. rummer det også Fængselsmuseet, som
består af verdens største fængselssamling.
   På en spændende tur gennem det
gamle statsfængsels historiske bygninger får vi et indblik i fængselslivet gennem 153 år set fra såvel den
indsattes som den ansattes synsvinkel. Ved hjælp af moderne teknologi
er fangerne og betjentene flyttet ind
igen, og man fornemmer dem ud
af øjenkrogen, når de som skygger
går forbi på gangen, pusler rundt på
trappen eller banker på en celledør.
Der er også indrettet celler, hvor
man kan gå på opdagelse og selv

Foto: Jens Hasse.

afprøve fængselslivet, og endelig er
der også mulighed for at udforske
emner som helbred, narko, ansattes hverdag og fangekunst. Læs evt.
mere på www.faengslet.dk.
I fængslets Vestre Indre gård fandt
den sidste henrettelse i Danmark
sted i 1892, og netop nu er der udkommet en bog om den dødsdømte
Jens Nielsen: »Ondskabens øjne« af
Poul Duedahl.
   En spændende og tankevækkende
optakt til besøget!
Efter besøget i Fængslet drager vi
mod Fyn, men holder ind på vejen
til en kop kaffe og kage.
Deltagelse i udflugten er på grund af
høj entré i fængslet sat til 200 kr. pr.
person.
Tilmelding fra torsdag den 30.
juni kl. 9.00 til
Inge Dalsgaard, tlf. 6599 1164,
mail: idj@km.dk

Høstgudstjeneste
Søndag den 18. sept. kl. 14.00
Også i år holder vi høstgudstjeneste
i teltet ved Markhuset med musikledsagelse af »Jepsen-trioen«.
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet brød, ost og et glas
øl.

De øvrige år har solen nok skinnet,
men det har blæst en del. Jeg ved
ikke, om der er noget med 3. søndag i september, men det er den
søndag, det passer bedst at lægge
høstgudstjenesten, så vi håber, blæsten lægger sig og solen skinner
blidt og dejligt.

Salmemaraton
i Midtfyn provsti
Gennem de sidste to år har vi afholdt salmemaraton på skift i provstiets kirker. Vi har sunget 8-9 salmer pr. gang og fået fortalt lidt om
salmerne og den kirke, vi sad i. Det
har været et spændende forløb, og
mange har deltaget. Vi har været en
25-50 pr. gang. Enkelte har deltaget hver eneste gang. De har fået et
»Salmemaratondiplom« for 1. pladsen, andre hver gang med en enkelt
undtagelse, de har fået diplom for
2. pladsen.
  Salmemaraton sluttede den 26.
maj i Vantinge kirke på festlig vis
med vin og kransekage.
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Læsekredsen

Lørdagsdåb

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

Der er mulighed for lørdagsdåb i
Sdr. Næraa kirke følgende lørdage:

Vi mødes til efteråret.
Torsdag den 15. september:
Anthony Doerr: Alt det lys ingen ser.
Torsdag den 27. oktober:
Jens Christian Grøndahl: Fire dage
i marts.

Lørdag den 2. juli
Lørdag den 1. oktober

kl. 11.00
kl. 11.00

Menighedsrådsmøde:
Torsdag den 16. juni
Møderne foregår i Kirkeladen og
begynder kl. 19.00.

Torsdag den 24. november:
Ida Jessen: En ny tid.
Der er fælles bestilling af bøgerne på
Biblioteket.

Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

Sted

29. juni
Kl. 16.00
Kirkecykeltur
		
fra kirken
2. juli
Kl. 11.00
Kirken
4. sept.
Kl. 8.00
Fra kirken
13. sept.
Kl. 19.00
Kirkeladen
			
15. sept.
Kl. 19.30
Kirkeladen
18. sept.
Kl. 14.00
Markhuset
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Arrangement
Gestelev/Boltinggård/
Ringe
Lørdagsdåb
Sogneudflugt til Horsens
Orienterende møde
om valg til menighedsråd
Læsekreds
Høstgudstjeneste

Siden sidst
Dåb
28/2:
17/4:
15/5:
22/5:

28/5:

Anna Brændegaard
Winther
Malte Foged Nyring
Victor Foged Nyring
Karla Jacobsgaard Løgstrup
Valdemar Stahl Børgesen
Karla Bech
Daugaard-Eriksen
Mai Baduin
Clara Fæhnøe Jørgensen
Carlo Rudolph Petersen

Vielse:
2/4: Gitte Ravn Holmegaard og
Emil Holmegaard
28/5 Tina Grodt Smet og
Kenneth Bernard
Grodt Smet
Kirkelig velsignelse:
Begravelse/bisættelse:
22/3: Svend Elver Larsen
Karen Holmberg
23/3: Kirsten Jørgensen

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

Adresser
Sognepræst:
Inge Dalsgaard, Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
Vikar:
Inger Hvindenbråten, Jacobsmindevej 19,
7100 Vejle, tlf. 9387 1700.
Mobil: 4163 6163.
E-mail: ihvi@online.no
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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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
JUNI
26. 5.s.e.trin

SDR. NÆRAA
kl. 10.00 IH

ÅRSLEV
kl. 11.15 IH

SDR. HØJRUP
Ingen

JULI
3. 6.s.e.trin
10. 7.s.e.trin
17. 8.s.e.trin
24. 9.s.e.trin
31. 10.s.e.trin

kl. 10.00 ID
kl. 19.00 ID
kl. 10.00 IH
kl. 10.00 IH
kl. 11.15 KH

kl. 11.15
kl. 10.00
Ingen
Ingen
kl. 10.00

kl. 10.00
Ingen
kl. 10.00
kl. 11.15
Ingen

AUGUST
7. 11.s.e.trin
14. 12.s.e.trin
21. 13.s.e.trin
28. 14.s.e.trin

kl. 11.15 IH
kl. 10.00 IH
kl. 10.00 ID
kl. 10.00 IH

Ingen
kl. 11.15
kl. 10.00 BJ
kl. 10.00

kl. 10.00
Ingen
Ingen
kl. 19.00

SEPTEMBER
4. 15.s.e.trin
11. 16.s.e.trin
18. 17.s.e.trin
		
25. 18.s.e.trin

Sogneudflugt
kl. 11.15
kl. 10.00 IH
kl. 14.00 ID
Høstgudstjeneste i Markhuset
kl. 10.00 IH

kl. 10.00

IH: Inger Hvindenbråten, KH: Karin Hasling, ID: Inge Dalsgaard
Inge Dalsgaard: Ferie fra 18./7-14./8. Inger Hvindenbråten passer embedet med undtagelse af
dagene 25.-31./7. Da passes embedet af Karin Hasling, tlf. 6599 1066, mail: karha@km.dk

Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf. 6598 1122.
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.

MARK & STORM GRAFISK A/S

Inger Hvindenbråten: Ferie fra 4.-10./7 og 25.-31./7.

