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I maj er Kristi Himmelfart
bag hvide skyer ser du klart
at sådan en velsignet sol
må komme fra hans kongestol.
Han åbner rummet over dig
og pinse er på vej

JUNI/JULI/AUGUST

med vingebrus og Helligånd
der løser vores tungebånd
så munden løber over med
hvad hjertet fyldes af og ved.
Et glædesbud forplanter sig:
Guds rige er på vej.
Lisbeth Smedegaard Andersen
100 salmer, 805,2-3

Kristen-»dom« eller Kristen-»tro«?
– Har I hørt om Thomas med tilnavnet
Didymos?
Det vil jeg se, før jeg tror det! Det
er et meget brugt udtryk: Nu skal
jeg nok sidde stille, siger den urolige elev, der har fået 27 bebrejdelser i forvejen. Ja, det vil jeg se, før
jeg tror det, siger læreren, underforstået: Det vil aldrig ske. – Du får
sikkert mindst 2.500 i konfirmationsgave fra tante Olga. – Ja tak, det
vil jeg se, før jeg tror det. Underforstået: Hun giver sikkert bare et
par hjemmestrikkede sokker. – Til
sommer får du en kæreste, som alle
de andre piger i klassen vil misunde
dig! – Hvad siger man så: Det lyder
da godt, men jeg vil se det, før jeg
tror det.
Man kunne finde på mange andre
eksempler, men fælles for dem alle
er, at det i virkeligheden er lidt noget vrøvl at sige: Jeg vil se det, før
jeg tror det! For når først man har
set det, behøver man ikke jo tro det
længere!
Nej, troen hører altid til det,
man ikke kan se og ikke føre bevis
for.
Der er masser af ting her i livet,
som man må overlade til troen:
Man ved aldrig, om man får et lykkeligt ægteskab, når man gifter sig.
Man ved ikke, om man kommer på
den rette hylde, når man uddanner
sig. Man ved ikke, om ens bedste
2

ven er til at stole på, når det kommer til stykket.
Sommetider synes man, det er
rigtig irriterende, at livet er sådan
indrettet. Man vil gerne have situationen under kontrol. Man vil
gerne være sikker på, hvordan det
vil gå i fremtiden. Ikke al den tro.
Ikke alt det håb. Ikke al den usikkerhed.
Men hvis livet ikke indeholdt en
hel masse, som vi kun kunne håbe
på eller tro på, så ville livet være en
temmelig kedsommelig affære.
Det kan godt minde om at tippe.
Hvis man vidste, hvordan det ville
gå i alle kampene i weekenden, så
var der jo ikke noget spille om. Hvis
resultatet i fodboldkampen allerede
var givet på forhånd, så ville de færreste gå hen at se kampen. Tænk
hvis alt i dit liv var afklaret og lagt
til rette, så du bare skulle igennem
det uden muligheden for en eneste
overraskelse undervejs?
Jo vi ved det jo nok godt. Meget
i livet må der tros og håbes på, og
det er ikke kun dårligt. Tværtimod,
så er det netop det, der giver liv til
livet. Men selvom det er let nok at
sige disse ting, så er det alligevel
ofte svært at leve med uvished. Der
er jo ting, man aldrig bliver helt klar
over.
Det gælder ikke mindst alt det
med Gud. Det kan man aldrig blive
færdig med, fordi man ikke kan få

noget at se. Man kan ikke få nogen
beviser.
Og hvad er det lige med ham Jesus. Er han virkelig Guds søn? Kunne han virkelig helbrede mennesker
og gå på vandet? Opstod han virkelig fra de døde? Der findes ingen beviser for eller imod.
Ikke så snart har vi fejret påske i
kirken, før vi søndagen efter hører
om Thomas. Han nægter at tro. Han
vil se Jesus igen, før han kan tro, at
han er vendt tilbage til livet igen.
Jeg vil se beviser, skriger Thomas helt hysterisk. Han er bange.
Han vil ikke risikere at blive snydt
en gang til. Da han så Jesus hænge
på korset, havde han følt sig snydt.
Nej, ikke en gang til! Jeg vil selv
se ham. Ja, ikke nok med det, jeg
vil røre ved ham. Stikke fingrene i
sårene. Så voldsomt taler kun en
mand, der er trængt op i en krog.
Det er tvivlen, der har presset ham
der op. Og han kan ikke komme ud
af den krog, for enten må han have
et bevis, eller også må han på en eller anden forunderlig måde komme
til at tro.
Her hører vi så, hvordan Jesus
pludselig står foran ham og siger til
ham: Vær ikke vantro, men troende.
Det er faktisk en hilsen til alle os,
der ikke får den chance, som Thomas fik.
Jesus siger den dag til Thomas, og
han siger den dag i dag til os: Salige
er de, som ikke har set og dog tror.
Det betyder, med andre ord, at vi

indbydes til at leve på troen, og ikke
på beviserne.
Hos Jesus er der slet ikke tale
om, at viden og beviser er langt
bedre end tro. Nej troen får tværtimod en helt særlig plads. Troen
er ikke noget, som vi må ty til,
når der ikke er beviser. Troen er
ikke bare noget, der gemmes som
en reserve, når viden ikke slår til.
Troen er ikke noget, vi bare skal
lade os nøjes med.
Nej ligesom livet kan være en ret
fattig, kedelig og uforudsigelig omgang uden tro og håb, sådan er det
også troen og håbet, der får hæderspladsen hos Jesus. Det er netop
troen og håbet, der skal bære den
troendes liv og give det glød og
åbenhed.
Jesus har aldrig stået og tænkt:
Hmm jeg kan desværre ikke skaffe
dem beviser, så de må nøjes med at
tro. Han kunne så nemt have efterladt entydige og klare beviser, hvis
det havde været målet for ham, at
det var det, kristendommen skulle bygges på. Men det gjorde han
ikke. I stedet lod han kristendommen blive grundlagt på tro. Han lod
kristendom blive kristentro.
Og tro er indtil den dag i dag
stadig grundlaget. Ligesom tro på
hinanden er grundlaget for det meningsfulde og dybe liv sammen, så
er troen også grundlaget for livet
med Gud. Det er derigennem, han
taler. Der er derigennem, vi kan
lytte.
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Det er nu ikke så dårligt at have
sådan en fantastisk evne i vores men
neskelige redskabskasse. Tænk at
have et stykke værktøj der kan gribe
noget, selvom vi ikke kan begribe
det. Hvor er vi mennesker forunder
ligt og fantastisk skabt og udrustet
med stærke kræfter. Troen og håbet
er to af de stærkeste.
Thomas havde også tilnavnet Di
ymos. Det betyder tvilling. Han
havde åbenbart en tvillingebror eller søster. Ja, faktisk har han mange; og en hel del af dem er i kirke
hver søndag, tænker jeg. For vi
ligner ham alle lidt til forveksling.
Ikke i udseende, men i sind og i
væremåde.
Det er så svært at tro; og det er
nærmest umuligt at gøre noget selv.
Man kan sige, at det virker, som
om troen skal komme over én på
en måde, og det er også ofte sådan,
folk har erfaret det. Men den kommer dog heller ikke ud af den blå
luft. Der skal siges noget til én, for
at man kan komme til at tro. Og da
det her drejer sig om Jesus Kristus,
så er det ham selv, der skal sige det
til os. Han må selv slå følgeskab
med os og fortælle os det, vi ikke
kan sige os selv.
Det er derfor, vi har kirker og
gudstjenester. Det er normalt her,
det foregår. Det er i hvert fald her,
at Gud og hans søn Jesus Kristus altid får lov til at komme til orde. Det
er her, man kan håbe på, at troen
kommer over en. Måske ikke hver
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gang. Måske heller ikke med et ordentlig brag. Det kan være, det sniger sig ind ligeså stille, og så ligger
det og simrer i ens sind. Men det er
vigtigt, at troen findes og kan findes
i livet et sted.
Det er den, der kan fortælle én,
hvorfor man lever, når alt bliver
tomt og stille omkring én. Det er
den, der kan hjælpe én videre, når
man ikke selv kan finde vej. Det er
den, der kan sætte ord på vores liv,
når vi står med et nyfødt barn i vore
hænder. Det er den, der kan åbne
ens øjne, så man igen får øje for,
hvor stort, udfordrende og forunderligt livet er. Det er troen, der kan
holde os forpligtet på livet i ansvar
for hinanden.
Tro er ikke bare noget, vi må ty
til, når viden slipper op. Tro er det
stærkeste, vi har. Tro er det stærkeste, vi har fået skænket. Af Gud.
Må vi søge det. Må vi værne om
det. Må vi glæde os over den.
»Ja, sandheds Ånd!
forvis os på,
at også vi er af Gud Faders små!
Da er sorgen slukket,
da er perlen fundet,
Paradis oplukket,
døden overvundet.
Herre, hør vor bøn!«.
(DDS 289,
Nu bede vi den Helligånd)
Jakob Olesen

Konfirmation 4. maj 2019

Konfirmation 5. maj 2019

Hjertelig tillykke til jer alle
og tak for nogle gode timer sammen.
Jakob og Inge
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Dannebrog 800 års jubilæum
Vi er vant til at se massevis af dannebrogsflag på bybusser, offentlige
bygninger og alle mulige steder
hvert år den 15. juni. I kalenderen
står der Valdemarsdag ud for datoen. Hvis man spørger kloge mennesker om, hvorfor der flages, vil man
få at vide, at det gør man, fordi det
var på denne dato i 1219 under slaget ved Lyndanise i det nuværende
Tallinn i Estland, at Dannebrog
faldt ned fra himlen. Det er godt
nok kun et sagn, men sagn er lette
at forholde sig til.
Det er ligesom universets og jordens opståen. Jordens alder er ca.
4,54 milliarder år dvs. nogenlunde
en tredjedel af universets alder. Jorden blev dannet ved sammentrækning af en urtåge, som også skabte
Solen og Solsystemets andre him-
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mellegemer. Den udviklede sig til
en roterende skive, hvor Solen blev
dannet i skivens midte, og planeterne voksede frem ved sammenstød
af stof i omløb om centrum. Det er
da ligetil – ikke? Let forståeligt. Så
dannedes månen, efter at en anden
planet var stødt ind i protojorden.
Et kraftigt bombardement af is-meteoritter fra rummet tilførte Jorden
en umådelig mængde vand, som senere dannede dens oceaner, og vulkansk aktivitet og vanddamp skabte
en atmosfære, der dog var uden ilt
(oxygen). Det er da hamrende nemt
at forstå ikke – eller??? Det er måske nemmere at forholde sig til Det
Gamle Testamentes historie eller
sagn om, at Gud skabte himlen og
jorden på 6 dage, og så hvilede han
sig den 7. dag. Punktum, slut.

Nå men tilbage til dannebrog, som
vistnok tidligere var et korsridderflag, men skidt med det. Nu er det
bare vores lille Danmarks flag. Rødt
og hvidt. Noget af det mest nationale vi har, selvfølgelig næst efter
flæskesteg og stegt flæsk med persillesovs. Nationalfølelsen kommer
op i os, når danske sportskvinder
eller -mænd vinder guld, men det
er først, når flaget stryger til tops og
nationalsangen lyder, at tårekanalerne får frit løb. Vores fredelige nationalsang, hvor 2. vers lyder: Der
sad i fordums Tid De harniskklædte
Kæmper, Udhvilede fra Strid; Saa
drog de frem til Fienders Meen,
Nu hvile deres Bene. Bag Høiens
Bautasteen. Hm, ja, måske lidt for
krigerisk i vores tid. Hvis Gyldendal
ikke vil udgive 8 børnerim af Halfdan Rasmussen, hvor ordene neger
og hottentot forekommer, så skulle
vi måske bede forlagene om at stryge 2. vers i vores nationalsang ved
først givne lejlighed. Jeg har altid
været fortaler for, at vi i stedet for
vores nuværende nationalsang fik:
I Danmark er jeg født. Den siger
mere om vores lille smukke land.
Nå, men det var flaget. Jeg har selv
været i Tallinn og set stedet, hvor
Dannebrog ifølge sagnet faldt ned.
Det er et ydmygt sted, ikke særlig
velholdt, men mon ikke de pynter
lidt op, når selveste majestæten aflægger stedet et besøg på jubilæumsdagen. Tillykke med jubilæet
Dannebrog.
Jørgen Bai Jepsen

Børnenes opgavehæfte
Undertegnede har, på opfordring
af provst Inge Dalsgaard, udarbejdet et opgavehæfte, som børn kan
underholde sig med, når de er i
kirke.
»Børnenes Opgavehæfte« har jeg
kaldt det.
Hæftet indeholder opgaver af vekslende sværhedsgrad, lige fra tegninger, der kan farvelægges, til opgaver, der er vanskeligere og kræver,
at man kan læse.
Alle opgaver har tilknytning til
kristendom i almindelighed, eller til
Sdr. Nærå kirke i særdeleshed.
»Børnenes Opgavehæfte« udleveres (gratis) ved kirkelige handlinger
af kirkesanger Marie Maegaard.
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Børnene kan så gå ind i sideskibet, hvor der er farveblyanter, og
hvor de kan sidde og hygge sig med
opgaverne.
Hæftet kan man tage med hjem og
arbejde videre med.
Jeg håber, at børn og voksne vil
tage godt imod »Børnenes Opgavehæfte«!
Jørgen Vestergaard

Syng nye salmer
I kirkerne i Midtfyn provsti har vi i
2019 et fælles projekt med at lære
nye salmer at kende, salmer der er
skrevet inden for de sidste 25 år.
Når der skrives nye salmer, udspringer det af forholdet mellem
tradition og fornyelse. Tiden forandrer sig, synet på verden forandrer
sig, men mennesker stiller de samme spørgsmål om troen og meningen med det hele. Det skal afspejle
sig i den måde, vi forkynder på og
dermed også i salmerne.

Foto Hans Anker Jørgensen.

der svarer lidt til Vollsmose. Det
præger også hans salmer, som også
findes i salmebogen.
Sidste foredrag er den 14. november
kl. 19.30 i Rudme friskole. Her kom-

Der veksles mellem foredragsaftner og sangtimer, hvor indhold og
melodi bliver præsenteret, inden vi
synger dem sammen.
Næste foredrag er den 24. september kl. 19.30 i Ryslinge Valgmenigheds kirkesal. Her kommer Hans
Anker Jørgensen og fortæller om
»Solen fra Nazareth«. Hans Anker
Jørgensen var i mange år præst i
Tingbjerg v/København, et område,
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Foto Iben Krogsdal.

mer Iben Krogsdal og fortæller om
sine salmer, som har et noget anderledes billedsprog og ordvalg. Hun kalder foredraget »Nyt over gammelt«.

Iben Krogsdal har flere salmer i
tillægget 100 salmer.
Ind imellem foredragene er der sang
time i forskellige kirker, det er følgende datoer:
Torsdag den 22. august kl. 16.3017.30 i Kværndrup kirke, tema: Liv
og tro
Torsdag den 5. september kl. 16.3017.30 i Nr. Lyndelse Kirke, tema:
Høst
Onsdag den 23. oktober kl. 16.3017.30 i Sdr. Nærå Kirke, tema: Årstidens salmer
Torsdag den 21. november kl. 16.3017.30 i Espe kirke

Månedens salme
Vi fortsætter med som 2. salme at
synge en ny salme hver måned. Det
giver mulighed for at lære den at
kende. Vi synger især fra tillægget
100 salmer:
Maj: 864: Må din vej gå dig i
møde (sidste salme)
Juni: 860: Vi finder fred i kirken

Salmerne fra tillægget
100 salmer kan høres på
Youtube
Der kan læses mere herom på
hjemmesiden www.snkirke.dk og
der ligger også foldere i kirkerne.

Sognearrangementer
Fælles friluftsguds
tjeneste 2. pinsedag
d. 10. juni kl. 14.00
– i haven bag Årslev præstebolig, Gl. Byvej 28 B
Kom og vær med til en festlig pinse
gudstjeneste i forhåbentlig dejligt
vejr.
Årslev sogn bliver i år vært ved den
årlige friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Midtfyn provsti. Gudstjenesten
holdes i præstens have, bag ved præsteboligen, Gl. Byvej 28 B.
Der medvirker som tidligere år et
folkekor, et lokalt børnekor og instrumentalister. Enhver interesseret
indbydes til at være med i folkekoret,
som øver torsdag d. 6. juni kl. 19-21
i sognehuset i Årslev, Gl. Byvej 28 A.
Tilmelding til folkekoret senest d. 27.
maj til dirigent Ulla Poulsen, tlf. 2032
0152 eller pr. mail: up1955@gmail.
com.
Efter gudstjenesten er der mulighed
for samvær i det grønne. Medbring
stol eller tæppe og kaffekurv!
I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Årslev kirke, og kaffen kan
indtages i sognehuset.
Man kan parkere ved Årslev kirke
og ved sognehuset.
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Sommermøde
Lørdag, NB! den 15. juni kl.
14.00: Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen vil
tage udgangspunkt i 800 året for
Dannebrog. Derfor har vi flyttet
sommermødet til den rigtige Valdemarsdag.
Ifølge sagnet er det d. 15. juni 2019
præcis 800 år siden, at Dannebrog
faldt ned fra himlen i Slaget ved
Lyndanise i Estland.
I virkeligheden er vores flag sandsynligvis endnu ældre og faktisk det
ældste i hele verden. I foredraget
vil Lars Hovbakke Sørensen kaste
lys over, hvad der skete i Estland i
1219 og baggrunden for de voldsomme begivenheder, som var led i
Valdemar Sejrs kamp for at skabe et
dansk Østersøimperium. Foredraget vil desuden beskæftige sig med
den historiske baggrund for Dannebrogs opståen som dansk flag. Og
se på, hvilken betydning, det har for
danskernes selv
opfattelse og identitet i dag, at vi har både verdens
ældste flag og et af verdens ældste
kongehuse.
Lars Hovbakke Sørensen er forfatter til en række bøger og artikler
om Danmarks, Nordens og Europas historie, blandt andet En europæisk Danmarkshistorie (2014), som
fik Statens Kunstfonds præmiering
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for en af de bedste danske bogudgivelser.
Desuden er han
kendt som kom
mentator på kon
gehusstof og på
dansk, nordisk og europæisk politik
på tv, radio og i aviser.
Vi begynder som vanligt med gudstjeneste i præstegårdshaven, såfremt
vejret tillader det. Ellers bliver det i
kirken og kirkeladen.
Vel mødt til alle til et spændende
foredrag.

Kirkecykeltur
Torsdag den 27. juni kl. 15.30 fra
Sdr. Nærå Kirke.
Så skal cyklerne pumpes og madkurven gøres klar til vores årlige
kirkecykeltur. Vi begynder kl. 15.30
for at kunne være hjemme, inden
mørket og aftenkøligheden har sænket sig for meget.

Turen går til Dalum klosterkirke,
Dalum kirke og Hjallese kirke.
Og som vanligt har vi O.P. Andersen med. Så kom I blot med jer selv
og cykelhumøret.

Sogneudflugt
søndag 1. september
Som nævnt i sidste kirkeblad går
sogneudflugten i år til Ringsted,
hvor vi skal til højmesse i Sct.
Bendts kirke kl. 10.30, og om eftermiddagen besøger vi den 1000 år
gamle vikingeborg Trelleborg.
Vi kører med bussen fra Sdr. Nærå
kl. 8.00, og får som vanligt en kop
kaffe på vejen inden gudstjenesten i
den historiske kirke.

Kirkegårdsvandring
Vi måtte desværre aflyse kirkegårds
vandringen sidste sommer. Nu glæ
der vi os til at invitere jer til et besøg på kirkegården onsdag den 21.
august kl. 18.00, hvor vi bl. a. fortæller historier om nogle af gravstenene. Desuden vil vi orientere om
kirkegårdens udviklingsplaner.
Vi mødes i Kirkeladen, og slutter
af i Kirkeladen med sandwich og øl/
vand/kaffe.

Sct. Bendts kirke blev oprindeligt
opført som klosterkirke. Den udgjorde den nordlige fløj af Ringsted
Kloster, der hørte under Benediktinerordenen og var udsprunget af
klosteret i Odense.
Valdemar den Store stod bag opførelsen af den nuværende kirke i mun
kesten, der blev påbegyndt i 1161 og
indviet i 1170, og var et af de tidligste
teglstensbyggerier i Nordeuropa – og
Nordens ældste teglstenskirke. Den
blev indviet med en kæmpefest, der
markerede helgenkåringen af Knud
Lavard og kroningen af Valdemars
søn, den senere Knud 6.
Sct. Bendts kirke er Danmarks første kongekirke og er den kirke, der
næst efter Roskilde Domkirke rummer flest kongegrave. Indtil midten
af 1300-tallet var den kongeslægtens
foretrukne gravkirke, og på tavlen
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her ses en liste over de kongelige,
der er begravet i kirken – herunder
Dronning Dagmar.
Ét af de steder, hvor vikingetiden
kan opleves på tætteste hold, er på
Vikingeborgen Trelleborg. I et naturskønt område ligger én af vikingernes store ringborge. Trelleborg
blev bygget omkring år 980 af Kong
Harald Blåtand. I dag ses resterne
af den store kongeborg tydeligt i
terrænet. Kom tæt på vikingerne for
1000år siden og nyd den smukke
natur i Tude ådal.

(Foto Sct. Bendts kirke)

Deltagelse i turen koster kr. 200,
som betales i bussen.
Tilmelding til udflugten tirsdag den
25. juni fra kl. 9.00 til Inge Dalsgaard, 6599 1164, eller mail: idj@
km.dk

Læsekredsen
Vi mødes igen til en ny sæ
son i Kirkeladen kl. 19.30:
Tirsdag den 10. 9:
Audur Ava Olafdsdottir: Ar
Tirsdag den 22.10:
Elisabeth Strout: Mit navn er Lucy
Barton
Torsdag den 28.11:
Bog ikke bestemt endnu

Foto Trelleborg.
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Vel mødt til alle, både nuværende
deltagere og nye.

Kirkevandring
mellem Sdr. Nærå kirke, Valgmenighedskirken og Årslev kirke

Søndag den 25. august kl. 10.00
Kl. 10.00-11.30:
Gudstjeneste i Sdr. Nærå Kirke.
Efter gudstjenesten fortæller Inge
Dalsgaard om kirken

ved Vandmøllen/ Skovly ved
Møllegårdsvænget. Hvor Margit
Thomsen fra Lokalhistorisk forening fortæller om stedet.
Kl. 14.00-15.00:
Peter Ulrik Jensen viser rundt i
kirken og vi synger et par salmer.
Herefter til det nye sognehus, hvor
kirken giver kaffen og Bibliotekets
Venner har bagt kager.

Kl. 11.45-13.15:
Vi går til Valgmenighedskirken,
hvor vi synger et par salmer og
hører om Valgmenigheden.
Den medbragte madpakke ind
tages på græsplænen eller i Stor
stuen.
Der kan købes øl og vand.
Herefter går vi mod Årslev kir
ke, hvor vi på vejen gør holdt

Medbring madpakke og evt. drikkelse til gåturen. Tag tøj og sko
på efter vejret. Man må gerne
køre i bil, hvis man ikke kan gå
turen. Man må også gerne deltage
i dele af turen. Vi glæder os til en
indholdsrig travetur i vores lokalområde!
Bibliotekets venner i samarbejde med Lokalhistorisk
Forening og Kirkerne
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Aktivitetskalender
Dato
Tidspunkt Sted
10. juni
Kl. 14.00
Årslev
		
præstegårdshave
			
15. juni, 		
Kl. 14.00
NB! 			
27. juni
Kl. 15.30
Kirken
			
21. august Kl. 18.00
Kirkegård/		
kirkeladen
22. august Kl. 16.30
Kværndrup kirke
25. august Kl. 10.00
Sdr. Nærå kirke
			
			
			
1. sept.
Kl. 8.00
Fra kirken
5. sept.
Kl. 16.30
Nr. Lyndelse kirke
10. sept.
Kl. 19.30
Kirkeladen
22. sept.
Kl. 14.00
Markhuset
			
24. sept.
Kl. 19.30
Ryslinge
		
Valgmenighed
22. oktober Kl. 19.30
Kirkeladen
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Arrangement
Fælles
friluftsgudstjeneste
i provstiet
Præstegårdshaven
Sommermøde
Kirkecykeltur til Dalum
og Hjallese
Kirkegårdsvandring
m/efterflg. sandwich
Sangtime/nye salmer
Kirkevandring mellem
Sdr. Nærå kirke,
Valgmenighedskirken
og Årslev kirke
Sogneudflugt til Ringsted
Sangtime/nye salmer
Læsekreds
Høstgudstjeneste
m/efterflg. ost, brød og øl
Foredrag v/Hans Anker
Jørgensen/nye salmer
Læsekreds

Siden sidst
Dåb:
06/04:	Anna Løhde Møller
Andersen
Vielse
Ingen
Kirkelig Velsignelse
Ingen
Begravelse/bisættelse
15/03: Petra Anine Serup Hansen
19/03: Irena Elvira Olesen
05/05: Villy Thorkild Rasmussen
Carl-Erik Sørensen

Datoer for
konfirmation
2020: 26. april
2021: 18. april
2022:	  1. maj
2023: 23. april

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb
i Sdr. Nærå kirke følgende lørdage:
Lørdag den 6. juli kl. 11.00
Lørdag den 5. okt. kl. 11.00

Menighedsrådsmøder:
Onsdag den 19. juni kl. 19.00

Møderne foregår i Kirkeladen.

Adresser
Sognepræst:
Inge Dalsgaard,
Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
Sognepræst:
Jakob Olesen, tlf. 2033 2927,
E-mail: olesenjakob130@gmail.com
Sognepræst:
Elisabeth Jessen,
Kirkesøvej 20, Nr. Søby, tlf. 6118 4362,
E-mail: meje@km.dk
Kirkeassistent og kirkesanger:
Marie Maegaard,
Birkelyvej 63,
5792 Årslev, tlf: 5193 9497.
E-mail: m_maegaard@yahoo.dk
Organist:
Inge Bjarke,
Svenstrupvej 26,
5260 Odense S, tlf. 5178 9851.
E-mail: ibjarke@webspeed.dk
Graver:
Ulrik Korsgaard,
Svendborgvej 72,
5750 Ringe, tlf. 4031 9192.
E-mail: graver@aarslevnet.dk
Formand for menighedsrådet:
Annette Lomholt,
Blæsbjerggyden 6, 5792 Årslev
tlf. 6597 2299.
E-mail: a.m.lomholt@gmail.com
Kirkeværge:
Frank Karl, Enggårdsvej 65, 5792 Årslev
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Kasserer:
Frank Karl, Enggårdsvej 65, 5792 Årslev
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.
Hjemmeside: www.snkirke.dk
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
JUNI
SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
SDR. HØJRUP
15. (NB), Trinitatis
kl. 14.00 ID		
		
Sommermøde		
23. 1.s.e.trin
kl. 11.30 EJ		
kl. 10.00 BJ
30. 2.s.e.trin
kl. 10.00 ID
kl. 11.30		
			
JULI			
7. 3.s.e.trin
kl. 11.00 ID
kl. 10.00
14. 4.s.e.trin
kl. 10.00 JO
kl. 11.30
21. 5.s.e.trin
kl. 10.00 ID		
kl. 11.30 ID
28. 6.s.e.trin
kl. 11.30 EJ
kl. 10.00
AUGUST			
4. 7.s.e.trin
kl. 11.30 EJ
kl. 11.30 BJ
11. 8.s.e.trin
kl. 10.00 JO Kk
kl. 10.00 BJ
18. 9.s.e.trin
kl. 10.00 JO		
25. 10.s.e.trin
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
		
Kirkevandring		

Kk. 10.00 BJ

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

MARK & STORM GRAFISK A/S

SEPTEMBER			
1. 11.s.e.trin
kl. 8.00 Sogneudflugt
kl. 10.00
8. 12.s.e.trin
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
15. 13.s.e.trin
kl. 10.00 JO
kl. 10.00
22. 14.s.e.trin
kl. 14.00 ID		
kl. 10.00
		
Høstgudstjeneste i markhuset
29. 15.s.e.trin
kl. 10.00 JO
kl. 10.00
			
Høstgudstjeneste			
			
JO: Jakob Olesen, EJ: Elisabeth Jessen, ID: Inge Dalsgaard Kk: kirkekaffe

