Kirkebladet
Sdr. Næraa sogn
NR. 4

2016

SEPTEMBER/OKTOBER/NOVEMBER

Aftenrøde over tage.
Lys og mørke skifter sted.
Nu går én af jordens dage
atter ind i evighed.

Det er tiden til at glemme
det, der kom min dag på tværs,
og at huske, jeg har hjemme
i Guds eget univers.
Lars Busk Sørensen, 1991

Vejen ud af mørket til lys
Sådan lyder overskriften i en brochure om den nyrenoverede kirke
i Växjö. Växjö ligger en god times
kørsel fra Kalmar mod Helsingborg
og går for at være Smålands hovedstad. Umiddelbart er det ikke en
by, der har noget særligt at byde
på, men det viste sig at være en rigtig dejlig by. Vi havde vores sidste
overnatning dér, på vej hjem fra ferie på Gotland.
  Byen huser et glasmuseum med
en stor og flot samling af glas fra
områdets glasværker, bl.a. Orrefors og Kosta Boda. Spændende
er også »Udvandrernes Hus« efter
Vilhelm Mobergs roman af samme
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navn, om den store udvandring
fra midten af 1800-tallet. Ganske
tankevækkende var det at læse, at
man i Amerika stillede og drøftede
de samme spørgsmål, som vi gør i
dag: Hvor mange indvandrere kan
landet rumme, uden at det ændrer
landet og forholdene for meget.
Og dem, der fik lov at komme ind i
landet, skulle være stærke, arbejdsduelige folk, som kunne bidrage til
landet. For nogle blev lyset tændt,
for andre blev det slukket.
  Og så var der den gamle domkirke fra 1050. Den første kirke var
en trækirke. Den blev i midten af
1100-tallet erstattet af en stenkirke,

hvoraf det nederste af tårnet står
endnu. Den har været brændt ikke
mindre end 4 gange. Under 7-årskrigen (1563-1570) og Kalmarkrigen (1611-13) blev den sat i brand
af danskerne, men hver gang bygget
op igen i ændret form.
  Men det, der gjorde størst indtryk, var altertavlen fra 2002. En 5
meter høj og 4 meter bred altertavle
i glas udført på Kosta Boda med
motiver fra både Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Indersiden af de to fløjdøre er beklædt
med 24 karat guld, som sender et
lysende skær ud i rummet.
   Vejen, sådan omtalte man i begyndelsen kristendommen. Og kirkerne
blev bygget øst-vestvendte efter solen, der går ned i vest og står op i
øst, som symbol på lyset fra Gud.
Så når vi går ind i kirken og går op
mod alteret, går vi vejen fra mørke
mod lyset, mod solopgangen, mod
Gud.
  Den samme tanke går igen i altertavlen. I fastetiden er fløjdørene
lukkede. Den står som et mørkt og
lukket skab, indtil fløjdørene påskemorgen lukkes op, og lyset stråler
fra de guldbelagte døre ud i kirkerummet, ud over kirkegængerne.
Nøglen, der åbner dørene, åbner for
lyset, er formet som et kors, Kristi
kors.
   På altertavlen træder korset frem.
Jesu pinte krop hænger på korset.
En blodsdråbe fra såret i hans side
drypper ned (nedfaret til dødsriget)

på Adam, der ligger i sin grav ved
korsets fod. Adam betyder menneske og er ikke bare navnet på det
første menneske. Så når blodsdråben drypper ned på Adam, betyder
det, at Jesus gav sit liv for os alle,
levende og døde. Som fløjdørene åbnes med en korsnøgle, åbner Kristus
ved sin korsdød Himmerigets porte.
   Bag korsarmene stiger solen op,
opstandelsens lys, og øverst oppe
tager Kristus imod os. Hans ansigt
er omgivet af livets træ, som giver
liv og lægedom, trøster og giver
håb.
   Det lys bærer vi med os, når vi går
ud. Udenfor er der forskellige veje
at gå. Nogle veje vil vi gerne gå, andre vægrer vi os ved, atter andre er
vi bange for at gå. Nogle veje skal
vi gå. Vi har alle vort kors at bære.
Men hvilke veje vi går, krydses de af
Vejen, der går fra mørke mod lys.
Det er vor smertelige erfaring, at
vore veje til sidst ender i mørke, død
og grav. Men Vejen, den kristne vej,
er en vej ud af mørket til lys og liv.
  Og sådan var det næsten for os
at gå ud igen af Växjö Domkirke.
Klokken nærmede sig 19.00, det
var ved at blive lidt dunkelt inde i
kirken, men vi blev båret af lyset ud
i den nedgående aftensol. Og indtrykket blev ikke ringere af, at vi
kunne gå en smuk tur i den stille,
lune sommeraften ad vejen rundt
om byens store sø, hvori aftensolen
spejlede sig.
Inge Dalsgaard
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Afsked med Inger Hvindenbråten
Jeg har været så heldig at få arbejde
som præst hos jer i Sdr Nærå i sommer, og det er jeg meget taknemlig og
glad for. Det var godt nok spændende
at forberede min første gudstjeneste
hos jer i begyndelsen af juni! Jeg har jo
været præst i Norge i mange år, men
alligevel var det noget nyt at starte op
som præst her i Danmark.
   Men I har været så søde og taget
imod mig på en utrolig venlig og
god måde. Jeg har følt mig velkommen fra første dag og haft en super
sommer ved jer.
   Nu har jeg ikke været overarbejdet, det må jeg sige. Det har været
en stille og rolig sommer, men altid
hyggelig at møde jer i forbindelse
med samtaler eller gudstjenester.
  Nu går min færd videre til Ødis
og Seest sogne i Kolding provsti,
der jeg begynder som sognepræst
den 1. september. Det bliver fint at
få en fast fulltidsstilling, og også at
bo, hvor jeg skal arbejde, så bliver

det mere ro over det hele, og jeg håber, jeg får god anledning til at blive
kendt med dem der bor i vores nye
by.
  I er hjertelig velkommen til at
komme forbi præstegården i Ødis,
om I er i nærheden og har lyst til at
hilse på.
   Så vil jeg takke jer alle rigtig meget for den tid vi har haft sammen,
og Guds velsignelse fremover.
Inger Hvindenbråten

I skrivende stund er der ikke nogen
afklaring på, hvem der kommer som
præst efter Inger. Så ud over kolleger vil i den mellemliggende tid
Hans Vestergaard, som har været
sømandspræst i Singapore, præst og
provst på Bornholm, træde til, og
Palle Jensen, som har været præst i
Nr. Broby og provst i Fåborg provsti.
Inge Dalsgaard

Limfjorden igen
Alt pakket og klart til at køre en tur
til Mosel med den mobile villa på
anhængertrækket. Euroerne var hævet i automaten og passene lagt frem.
Hjemmeværnet står jo ved grænsen,
så alt skal være i orden. Lørdag morgen oprandt, og så blev det pludselig en tur til Limfjorden i stedet. Til
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højre ved Lillebæltsbroen. Ikke fordi
venstre blinklys var i uorden, men
vejret var blevet hæderligt i kongeriget, og så er der smukt, specielt ved
Limfjorden, synes vi. Vægelsindede
mennesker findes i hobetal – ja, ja,
men en vis portion impulsivitet er nu
heller ikke af vejen.

Fra den gode campingplads ved
Humlum Fiskerleje nær ved Struer
gik turen selvfølgelig en af dagene
mod Æ Westerhaw. Sol og blikstille. Ikke noget man er forvænt med
på de kanter.
   Når naturens trang melder sig, er
det rart at finde en kirke. Det blev
Fjaltring kirke.
   Kirken er en 1100-tals kirke og ligger et stenkast fra Vesterhavet. Så den
er på alder med vores kirke, som dog
kun ligger et stenkast fra Vindinge Å,
hvis man kan ramme det smalle åløb
uden at få vrøvl med naboerne.
   Rundt om kirkens ydermure findes der adskillige kvadre (firkantede
byggesten) med »Stenhuggermærker«, i alt 18 trekanter og firkanter,
hvis betydning man ikke kender.
   På den sydlige del af kirkegården
står to granitskulpturer af Laila Ve-

stergaard – Den døde og Den sørgende fra 1995.
   Vi mødte graveren, som stod med
ansigtsmaske og lignede en skulptur
af en rummand. Han var ved at sprøjtemale stakitter. Der er ikke en hæk
på den kirkegård. »Så slipper du for
hækklipningen,«, sagde vi. På meget
bredt vestjysk, hvor ordbogen var lige
ved at skulle frem, fik han forklaret,
at han hellere ville klippe hække end
male alle de stakitter, men hække
kunne ikke gro på den egn.
  De hvide stakitter omkring gravene er særegne for ganske få vestjyske kirkegårde. Her i Fjaltring er
der mange, og på grund af vejrliget
skal de males ofte. Det var et hyggeligt sted, og kirke og kirkegård er
afgjort et besøg værd.
   Kirken er åben i normal arbejdstid.
Jørgen Bai Jepsen
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Hold mig nogenlunde omgængelig
Et trofast medlem af menigheden har
henledt redaktionens opmærksomhed på følgende bønskrift fra 1610:
Herre du ved bedre end jeg selv,
at jeg er ved at blive ældre og snart
gammel. – Bevar mig fra den skrækkelige tro, at jeg nødvendigvis må
udtale mig om enhver sag og ved
enhver lejlighed.
   Fri mig fra trangen til at forsøge
at ordne alle andres affærer.
  Gør mig eftertænksom, men ikke
trist, hjælpsom, men ikke nævenyttig.
  Når man tænker på mit uhyre
forråd af visdom, kan det synes en
skam ikke at bruge det fuldt ud, men
du ved, Herre, at jeg helst skulle beholde nogle få venner til det sidste.
   Fri mig fra altid at ville remse endeløse rækker af detaljer op, og giv mig
evnen til hurtigt at komme til sagen.
Forsegl mine læber for ord om mine
bekymringer og smerter, de bliver fle-

re og flere, og lysten til at beklage sig
over dem vokser, som årene går.
   Jeg vover ikke at bede om bedre
hukommelse, men om større ydmyghed, når mine erindringer synes
at være i modstrid med andres. Lær
mig den sunde indstilling, at også
jeg kan tage fejl af og til.
   Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer ikke noget ønske om
at være helgen, nogle af dem er meget svære at holde ud – men et surt
og tvært gammelt menneske er et af
djævelens mesterværker.
   Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og
gode sider hos mennesker, jeg ikke
har ventet det hos.
   Og giv mig endelig den nåde, at
jeg kan sige det til dem.
Denne bøn fandt man i 1610 på
bagsiden af indgangsdøren til en
engelsk kirke.

Sognearrangementer
Lørdag 8. oktober kl. 15.30
Koncert i kirken
Lindvedkoret holder denne lørdag
en kor-workshop i Sdr. Nærå kirke
sammen med det københavnske kor
»De strandede hvaler«. Efter at have
sunget sammen giver de koncert
i kirken, hvortil alle er velkomne.
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Ved koncerten synger de to kor
både sammen og hver for sig.
  Lindved koret ledes af Sven
Skovbakke og »De strandede hvaler«, som er bygget op omkring en
sejlklub, ledes af Mikkel Gomard,
der er korelev af Sven Skovbakke.
Der er fri entré.

SPIL DANSK-dagen
– med DUO ASKOU//
ANDERSEN
torsdag 3.11. kl. 19.30
i Kirkeladen
I år får vi besøg af violinisten Hanne
Askou og accordeonisten Frode Andersen, begge solistuddannede klassiske musikere med et alsidigt virke
i dansk musikliv. De er ikke mindst
kendt for deres smukke og iørefaldende bearbejdelser af danske sange
og salmer, som de også har indspillet
på CD’en Som en forårsnat. Kr. Dagblads anmelder skrev bl.a. herom at
»Det er en ualmindeligt indtagende
og tilgængelig CD (...) der går lige i
øret – og hjertet – på lytteren.«
  Denne aften skal vi – udover at
lytte til liflige toner af duoen – også
selv synge danske sange.
   Der er fri adgang, og kaffe og kage
koster som sædvanligt 10 kr.

Torsdag d. 24. november
kl. 19.30 i kirkeladen
Morten Vittrup og cedertræsplanken
Den anmelderroste debutant Morten Vittrup
fortæller om arbejdet
med sin roman »Argentineren der kom sejlende på
en cedertræsplanke«. Hvordan bliver
en idé om en mand, der driver i land
på et stykke tømmer til en slægtsroman på 447 sider og som spænder
over to kontinenter og fire generationer? Hvad sker der, fra man som
debutant sender det første manus til
et forlag, til den færdige roman står
på hylden?
Interviewet med Morten Vittrup er
arrangeret i samarbejde med Faa
borg-Midtfyn Bibliotekerne.
Entré 80 kr. / Nysgerrig Fyn 60 kr.
/ stud. 25 kr.
Billetter kan købes på biblioteket eller via www.fmbib.dk

KIRKENS
JULEKONCERT/
ADVENTSMØDE
søndag 4.12. kl. 19.00
Händels Messias er for mange mennesker en uundværlig del af julen,
og i år bliver der lejlighed til at høre
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en forkortet og reduceret udgave af
værket i Sdr. Nærå Kirke.
   Præsentationen af Jesu liv og betydning for kristendommen er sat i
tekst af librettisten Charles Jennes
ud fra vers i Bibelen, og i musik af
Händel i 1741 i form af et oratorium i tre dele.
  Værket er måske Händels mest
berømte komposition, især det verdenskendte »Hallelujah«-kor, der afslutter anden del.
Normalt kræver værket både stort
kor og orkester, men fire professionelle sangere og en organist (Michelle
Nora Lind, Nanna Ipsen, Kristoffer
Appel og David Sørensen samt Susanne Krog Thesbjerg) har formået
at bearbejde værket så vi kan få alle de
største og mest skattede hits at høre
– akkompagneret af et farverigt orgel.
  Sangerne fører publikum igennem den fantastiske fortælling om
Messias og synger de kendte arier
og korsatser som fx Comfort ye,
The people that walked in darkness,
Glory to God, Rejoice, He shall
feed his flock og Hallelujah.
  Koncerten i kirken varer en times tid, og derefter er der kaffe og
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julegodter i Kirkeladen, hvor vi får
mere julemusik at høre – og synger
julesange og -salmer sammen med
solisterne.

Fyraftenssang
i efteråret
Tema: sange i mit liv
Vi fortsætter det populære koncept,
hvor en person fra lokalområdet
vælger sange og fortæller lidt fra sit
liv, og varigheden er en lille times
tid – fra 17.00 til ca. 17.45.

Onsdag den 12. oktober
kl. 17.00
v/ Anne Maire Rasmussen
Under overskriften: Ja, jeg er troende, jeg tror på det groende« vil Anne
Marie fortælle om sit mangefacetterede liv. Anne Marie er vokset op på
Nordfyn i en frugtplantage, blev uddannet gartner og
arbejdede herefter bl.a. i Norge,
New Zealand og
British Columbia.
Efter nogle år på

Landbohøjskolen blev hun udsendt
til Lesotho. Da hun kom hjem, begyndte Anne Marie på Kerteminde
Håndarbejdsseminarium, blev højskolelærer i kreative fag og kunstterapeut. Flyttede for 4 år siden til til
Sdr. Nærå, hvor også hendes søn og
hans familie bor. Et af Anne Maries
flotte vævede billedtæpper hænger i
øjeblikket i kirkeladen.

menigheder på Midtfyn arrangeret
af en kreds af medlemmer og præster. Temaet i efteråret er: Tro, tab,
vandring, dåb.

Onsdag den 9. november
kl. 17.00 v/Susanne Berner

Program:
Tirsdag den 20. september:
DR-chef Morten Højsgaard Thomsen: Danskernes tro er i forandring.

Den røde tråd i
Susannes liv har
altid været at deltage i forskellige
meningsfulde fællesskaber og at
forfølge det, hun
har været optaget
af og brændt for.
Det har bragt hende vidt omkring
både arbejdsmæssigt og personligt,
og hun vil fortælle om sin rejse fra
tømrer til mangeårig leder af Husmandsstedet, sine år med Tatol
og til sit nuværende arbejde, hvor
hun har selvstændig psykologpraksis med undervisning, individuelle
samtaler og samtaler med indsatte i
de 3 fynske fængsler.

Det foregår i Ryslinge Valgmenigheds mødesal, Åskovvej 2 over 5
tirsdage fra kl. 19-22. Det koster 60
kr. pr. aften incl. kaffe. Alle er velkomne.

Tirsdag den 11. oktober:
Sognepræst Lone Vesterdal: Nedenom og hjem. Om tab og sorg.
Tirsdag den 1. november:
Anette Foged Schultz: På vandring
med en pilgrimspræst.
Sognepræst Gudmund Rask Petersen: Noget om nåde – en skønlitterær tilgang.
Tirsdag den 22. november:
Prof. Johannes Nørregaard Frandsen: Da kirken og troen blev folkelig.

Kirkehøjskolen
Midt på Fyn
efterår 2016

Tirsdag den 6. december:
Sognepræst Eva Tøjner Götke: Dåb
i dag – fra frelse til tryghed.

Kirkehøjskolen er funderet i et
bredt samarbejde mellem sogne og

Skuespiller Majbritt Saerens: Hvad
skal vi med kirken?
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Læsekredsen

JULEKONCERT
MED MUSIKSKOLEN

15. september:
Jens Christian Grøndahl:
4 dage i marts

onsdag 30.11. kl. 19.00

27. oktober:
Ida Jessen: En ny tid
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.

Faaborg-Midtfyn musikskole gæster på skift forskellige kirker i kommunen med deres julekoncert, og i
år finder den sted i Sdr. Nærå kirke.
  Vi kommer til at høre elever på
tværfløjte, guitar, kirkeorgel og keyboard, og desuden bliver der indslag med sangelever. Vel mødt til
musikskolens julekoncert!

Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

Sted

4. sept.
Kl. 8.00
Fra kirken
15. sept.
Kl. 19.30
Kirkeladen
18. sept.
Kl. 14.00
Markhuset
1. oktober Kl. 11.00
Kirken
8. oktober Kl. 15.30
Kirken
			
12. oktober Kl. 17.00
Kirken
			
27. oktober Kl. 19.30
Kirkeladen
3. nov.
Kl. 19.30
Kirkeladen
			
9. nov.
Kl. 17.00
Kirken
			
24. nov.
Kl. 19.30
Kirkeladen
			
30. nov.
Kl. 19.00
Kirken
4. dec.
Kl. 19.00
Kirke/Kirkeladen
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Arrangement
Sogneudflugt til Horsens
Læsekreds
Høstgudstjeneste
Lørdagsdåb
Koncert m/Lindvedkoret
og »De strandede hvaler«.
Fyraftenssang
v/ Anne Marie Rasmussen
Læsekreds
Spil Dansk-dag
m/Askou//Andersen
Fyraftenssang
v/ Susanne Berner
Forfatteraften
m/ Morten Vittrup
Musikskolens julekoncert
Advents/julekoncert
Händels Messias

Siden sidst
Dåb
3/7:
7/8:
14/8:
28/8:

Adresser

Marie Pilegaard Engelbreth
Peter Rosenkilde Jensen
Liam Østergaard Paag
Carlo Kvindebjerg Dahl
Valdemar Gade Andersen

Vielse:
Begravelse/bisættelse:
9/8: Aksel Roed

Menighedsrådsmøde:
Onsdag den 26. oktober
Torsdag den 17. november
Møderne foregår i Kirkeladen og
begynder kl. 19.00.

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

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

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

Sognepræst:
Inge Dalsgaard,
Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
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
SEPTEMBER
18. (17.s.e.trin)
		
25. (18.s.e.trin)
		

SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
SDR. HØJRUP
kl. 14.00 ID
Ingen
kl. 10.00 ID Høst
Høstgudstjeneste ved Markhuset		
kl. 10.00
kl. 10.00 MBB
Ingen
Palle Jensen		

OKTOBER
2. (19.s.e.trin)
9. (20.s.e.trin)
16. (21.s.e.trin)
		
23. (22.s.e.trin)
30. (23.s.e.trin)
		

kl. 10.00 ID
kl. 10.00 ID Kk
kl. 11.15
Hans Vestergaard
kl. 10.00 ID
kl. 10.00 ID
konfirmander begynder

Ingen
kl. 10.00 BJ
Ingen

kl. 11.15 ID
Ingen
kl. 11.30 MBB

kl. 11.15 ID
Ingen

Ingen
11.15 BJ

NOVEMBER
6. (Alle Helgen)
13. (25.s.e.trin)
20. (s.s.i kirkeåret)
27. (1.s.i advent)

kl. 16.00 ID
kl. 11.15 BJ
kl. 19.00 KH
kl. 10.00 ID Kk

kl. 15.00
kl. 10.00
Ingen
kl. 14.00

kl. 16.00
Ingen
kl. 11.15
kl. 10.00

DECEMBER
4. (2.s.i advent)
		
11. (3.s.i advent)

kl. 19.00
Adventskoncert
kl. 11.15 KH

kl. 10.00

kl. 14.00

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

MARK & STORM GRAFISK A/S

Kk: Kirkekaffe, BJ: Birte Jacobsen, KH: Karin Hasling MBB: Mette Behrndtz

