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Så hør dem da endnu en gang,
de løfterige ord,
som himlens høje engle sang
om julefred på jord.
Vær stille bange sind,
og læg dig kolde vind,
mens Gud med barnehånd
bevæger verden.

Og hærges jordens lille sted
af had og hykleri,
og lyder fromme ord om fred
som blodig ironi,
her lever dog et håb,
her går et længselsråb,
at Gud med barnehånd
bevæger verden.
Lisbeth Smedegaard, 2013

6 ting du måske ikke ved om advent?
I en gammel folkekær dansk/svensk
tradition synger vi:

I Peters Jul fra 1866 kan man læse
om denne skik:

Nu’ det jul igen og
nu’ det jul igen
og julen varer li’ til påske
Nej det’ ikke sandt,
nej det’ ikke sandt,
for ind imellem kommer fasten.

Se, nu er da Julen strax forbi;
det er Helligtrekongers Aften.
Saa ender den rare Jul; men vi
er glade, at vi har haft den.
Tre Lys har vi tændte – tænk en Gang!for Kongerne, de, som bragte
Jesusbarnet en Julepresent;
vi ved det, for Faer har sagt det.
Her sidder vi ved vort lille Bord
og ser, hvordan Lysene brænde;
naar de er slukkede, siger Moer,
at saa er Julen til Ende.

Ja heldigvis kommer fasten! For hvem
orker da lige at holde julen gående
indtil påske?
Nu har vi dog aldrig fejret jul
helt indtil påske. Men den kristne
julefejring er egentlig tænkt til at
fortsætte helt frem til Helligtrekongers Søndag. Man kan stadig købe
et særligt helligtrekongerslys, som
man før i tiden i rigtig mange hjem
sluttede juletiden af med. Det er et
særlig tre-armet lys, som man tændte på Helligtrekongers Søndag. Lyset havde så fået lidt krudt indstøbt
i bunden, så når lyset brændte ned,
gav det et lille smæld og vupti, så
var julen slut. Med et brag!
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Jo julen varer, ikke lige indtil påske,
men indtil Helligtrekongers aften.
Men selv det kan føles længe i dagens Danmark. Mange steder smider vi allerede juletræet ud mellem
jul og nytår, og krudtet fra helligtrekongerslyset er for længst blevet erstattet med krudtet nytårsaften.
Måske orker mange ikke at fejre
jul til helligtrekongers aften, fordi vi
måske for tidligt har fået taget hul
på julefejringen? Det sker tit der,
hvor adventstiden bliver omdannet
til at indgå i eller at indeholde det
samme som juletiden. Så har vi hele
4 uger før juledagene, som på sin vis
bare bliver en forlænget arm af juletiden. En slags for-fest til julefest.
Det er næsten lidt synd både for advent og jul at blive slået sammen til
at være det samme.

Her kommer derfor seks facts omkring adventstid, som måske kan
være med til at vise, hvordan advent
og jul er noget forskelligt, men alligevel hænger sammen.
1) Han kommer
Advent kommer af det latinske Adventus som betyder Herrens komme. Herren er her Jesus og i adventstiden tænkes der både på den
første gang Jesus kom som menneske til jorden og på den anden gang,
hvor han kommer igen.
2) En ren kirkelig fest
Hvor julen også har datomæssige
rødder i gamle hedenske traditioner, så er advent en ren kirkelig begivenhed. Første gang, vi hører om
advent, er tilbage i det 4. århundrede, og omkring år 1000 blev advent
fastlagt som de sidste 4 søndage inden fejringen af Jesu fødsel.
3) Fastetid
Advent blev indført for at have en
forberedelsestid til julen. Her var
der særligt fokus på to gamle kristne begreber: Bod og faste. Advent
er tænkt som en renselses-tid, hvor
man samler sind og tanker om den
forestående fest. Bl.a. ved at faste
fra mad og underholdning og ved at
gøre op med sine synder og dårlige
vaner. På den måde blev både sjælen
og kroppen klar til den store julefest.
4) Adventskransen
Adventskransen er, som mange andre juletraditioner, kommet til os fra

Tyskland og blev først almindelig i
Danmark i tiden omkring 2. verdenskrig. De fire lys symboliserer de
fire søndage og tændes ét efter ét,
sådan at alle fire lys først brænder
på fjerde søndag i advent. Adventskransen er en særlig luthersk skik og
skal minde os om lyset, som var ved
at komme til verden. Nogle steder
bruger man også et femte hvidt lys i
midten, som tændes juleaften.
5) Farven lilla
Den originale adventsfarve er lilla.
Det er adventstidens liturgiske farve,
som bla. ses af præstens messehagel.
Derfor har den oprindelige farve på
adventskransens bånd eller lys også
været lilla. Lilla er bodens og fastens
farve. I nogle kirker og lande fejres
tredje søndag i advent til ære for Johannes Døber, og kransen har denne
dag fået en rosa eller violet farve.
6) Kirkens nytårsdag
Første søndag i advent er kirkens
nytårsdag (i de katolske og lutherske kirker). Denne søndag begynder
en ny tekstrække (de tekster, som vi
prædiker over i kirken). Grundtvigs
kendte nytårssalme »Vær velkommen Herrens år« findes således både
i en kirke advents-udgave til fejring
af det nye kirkeår og i en folkelig
nytårs-udgave, der fejrer begyndelsen af det nye kalenderår.
Her i Danmark har vi gennem årene
udviklet mange skønne traditioner,
som gør, at den gamle måde at fej3

re advent på, kan virke forældet og
umulig at holde. Hvem kan forestille
sig en adventstid uden adventsgaver,
julefrokoster, julemarkeder, ekstra
forkælelse og masser af julesalmer?
Men måske har den gamle adventsfejring alligevel noget at byde os på?
Den kan minde os om, at det ikke
altid handler om at få meget, men at
få noget godt.
Den man minde os om, at det
ikke altid handler om at nå alt, men
at nå det rigtige.
Den kan minde os om, at vi nogle
gange skal sætte tempoet lidt ned,
så vi når at få både krop og sind
med i alt det, vi lever i og oplever.
Den kan minde os om forventningens glæde. At det er en vigtig ting i
livet at kunne og skulle gå og glæde
sig til noget. At noget må vente lidt.
Sådan at det, når det kommer, føles
ekstra glædesfuldt.
Ja adventstidens bodstanke kan
måske ligefrem stadig prikke til os og
minde os om, hvor vi måske lige skal
give et familiemedlem eller en ven

eller arbejdskollega en ekstra chance
eller et gran overbærenhed mere.
Adventstid er en tid til fornyet perspektiv. At stoppe op, puste ud og
tage livet ind igen på ny. Adventstid
er derfor en mulighedens tid for alle.
I kristendommen peger adventstiden dog altid væk fra os selv og
hen et helt andet sted. Den peger
hen på Jesus Kristus. Adventstiden
gør os klar til endnu engang at høre
den historie, som jeg syntes er den
smukkeste historie, denne verden
endnu har ladet lyde:
At verdens skaber og opretholder,
den som styrer selv de fjerneste galakser, at han har inkarneret sig i det
mindste og mest sårbare på vores
klode: I et lille værgeløst og sårbart
barn. Det er det, som får det til at
svimle i mange af os, hver gang vi
fordyber os i den historie og lader
den finde plads i vores hjerterum.
Glædelig advent til jer alle.
Jeg glæder mig allerede! Det er
nu ikke så dårligt med den forventningsglæde.
Jakob Olesen

Farvel og tak for denne gang til Luther
I 2017 er 500 året for Den lutherske Reformation blev fejret i sogne,
provstier, stift, ja i hele landet. Fejringen klingede af med en festlig
gudstjeneste i Domkirken på årsdagen, den 31. oktober.
Hvad har så været vigtigt at få frem
med fejringen?
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Ja, udover at fortælle om Luthers
liv, hans historie og lære, fortælle
om det, der rørte sig i tiden forud
og var med til at bane vejen for reformationen, så har det frem for
alt været vigtigt at få formidlet det
centrale i evangeliet, som Luther ser
det, at vi alle er lige for Gud. Der er

ikke nogen, der står Gud nærmere
end andre. Og vi kan ikke ved nok
så mange gode gerninger skaffe os
fortrinsret til Guds kærlighed.
Men tanken om at gøre noget
sidder dybt i os. I søndagsserien
»Herrens Veje« får den unge præst,
August, formuleret det på denne
måde: »Vi prædiker ny testamente,
men bor i det gamle testamente«.
Selv efter 500 års luthersk forkyndelse for ikke at sige 2000 års kristen forkyndelse, kan vi ikke helt
gøre os fri af tanken om, at »gode
mennesker kommer i himlen«, at vi
en dag vil blive vejet og vé den, der
bliver fundet for let. Vi kan ikke helt
gøre os fri af den gammeltestamentlige Gud, der bliver vred og straffer
dem, der ikke følger hans bud.
Betyder det så, at vi kan opføre os,
som vi vil, at det er lige meget, om
vi gør godt imod hinanden? Det gør
det selvfølgelig ikke. Men det betyder, at når vi gør noget godt, så har
det ikke en særlig betydning i forhold til Gud. Det er ikke vore gerninger, der frelser os. Vi skal gøre
godt, fordi andre har brug for det.
Med Luther in mente skal det
budskab prædikes på ny og på nye
måder, så det er muligt til enhver
tid at forstå betydningen af, hvor
vigtigt det er for det menneskelige
fællesskab, for et samfund, at vi er
opmærksomme på hinanden som
ligeværdige. Møder hinanden i tro
på, at det, vi vil og det, vi har behov
for, dybest er det samme: tillid og

respekt. At det er udgangspunkt for
ethvert fællesskab og er bærekraften
i et samfund. Selv om Luther ikke
altid selv levede op til det.
For nylig hørte jeg Clement Kjærsgaard, lidt overraskende måske, konkludere det sådan, at det, der forventes af os i kirken er, at vi besinder os
på, hvorfor vi er her. At vi skal finde
ind til kernen og stå fast på det.
Det var Luthers anliggende. Og
lige så vel som der var flere små
reformationer forud for reformationen, skal vi blive ved at være
opmærksom på, hvordan vi kan reformere, forme på ny og igen, det
gode budskab om frelsen ved Guds
kærlighed, forud for alle ting.
Fysikeren, musikeren, forfatteren
Peter Bastian har givet en ny og
præcis formulering, som titel på den
bog, han nåede at få dikteret færdig,
ganske få dage før han døde. Bogen
har titlen: »Altid allerede elsket«.
Det er kernen. I evangeliet og i
Luthers anliggende. Og det er derfor, vi er her som kirke, for til enhver tid at forkynde, at vi altid allerede er elsket.
Inge Dalsgaard
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Søndag den 28. januar kl. 14.00
Familiegudstjeneste m/dåbsjubilæum
Gudstjenesten bliver holdt som en gudstjeneste for hele familien og
med særligt hensyn til børnene. Samtidig får de børn, der blev døbt i
kirken i 2013, en særlig invitation til at deltage i gudstjenesten.
Vi skal høre om dengang, Jesus blev døbt, og vi skal høre om dåben i dag.

Efter gudstjenesten serverer vi en forfriskning i kirkens sideskib, og de
børn, der har dåbsjubilæum, vil få udleveret en børnebibel.
Alle børn, små som store, inviteres til at deltage sammen med forældre
og bedsteforældre. Og alle andre er også velkomne.
Inge Dalsgaard

Dåbskluden – et minde for livet
»Længe havde jeg gået og spekuleret
på, hvad de kommende vinteraftener
skulle bruges til. Da jeg så og hørte
om »dåbskluden«, blev jeg straks fyr
og ﬂamme og vidste, hvad jeg skulle
lave«.
Sådan siger Aase Maegaard fra
Eskildstrup, som i sommer blev
introduceret til dåbskluden hos en
kreativ veninde i Jylland. Aase blev
vældig inspireret af de smukke hvide dåbsklude og af tanken om at
give døbte en personlig gave, lavet
af varme og kærlige hænder til minde om indgangen til kristendom6

men. Derfor startede hun selv en
lille strikkegruppe, som i øvrigt også
tæller et sognebarn i Sdr. Nærå, og
som nu altså bl.a. strikker smukke
dåbsklude til os.

Siden august har vi i Sdr. Nærå
kirke med glæde kunnet bruge og
give dåbsklude til døbte. Dåbskluden ligger på døbefonten i kirken,
når der er dåb, og bruges til at tørre
vandet af den døbtes hoved. Barnet
får dåbskluden med hjem som gave
og som minde. Der strikkes ud fra
12 forskellige mønstre med symbo-

ler for bl.a. tro, håb og kærlighed,
kirken og Lutherrosen.
Enhver, der måtte have lyst til selv
at strikke dåbsklude, er velkomne til
at kontakte Aase Maegaard på tlf.
2334 6977. Man behøver ikke være
perfektionist, men mønstrene kræver dog rimelige strikke-kundskaber.

Konfirmander
Konfirmandforberedelsen begyndte
efter efterårsferien. 31 unge, smukke mennesker ønsker at blive konfirmeret i Sdr. Nærå kirke den 15.
april 2018 og skal forud for konfirmationen gå til præst onsdag morgen. Nu de er så mange, vil både
Jakob og jeg de fleste gange være
sammen om forberedelsen.
Op til Alle Helgen var vi en tur
på kirkegården for at se på gravsteder og de inskriptioner og symboler, der er på dem. Og vi talte lidt
om, hvorfor mon der står, som der
gør, hvad det betyder, og hvad det

siger om det menneske. Vi skal tale
om gudstjenesten, hvorfor den er,
som den er, om skabelse, dåb, nadver, om hvem Jesus var og er, hvad
ved vi om ham og hvad tror vi. Vi
skal høre om advent, forventning,
jul. Efter jul skal vi tale om nogle
af Jesu lignelser, underfortællinger,
om påske, pinse, om Paulus, og så
skal konfirmanderne lave deres egen
gudstjeneste.
Undervejs i forløbet skal de gå til
gudstjeneste, og af og til hjælpe til
i gudstjenesten, så tag godt imod
dem, når de kommer til kirke.
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Minikonfirmander
Sidste år deltog omkring 35 børn,
så det var en stor succes, og det forstår man egentlig godt!
For hvem ville ikke synes, at det
var lidt sjovt at prøve præstens kjole, prøve orglet, komme op i kirkens
klokketårn eller lave et væld af kreative aktiviteter, der alt sammen har
med kristendom og den lokale kirke
at gøre?
Alt det og meget mere til får minikonfirmanderne lov til at opleve,
sådan at de styrkes i deres kendskab
til den lokale kirke og får en fornemmelse af kristendommens grundlæggende indhold.

Forløbet sker i samarbejde mellem
Årslev og Sdr. Nærå kirker og da
holdet sidste år holdt til i Sdr. Nærå,
så vil forløbet denne gang blive afholdt i Årslev Sognehus og kirke.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du går i 3. klasse, eller
du har et barn, der gør det. Forløbet begynder onsdag d. 24. januar
kl. 14.00 og strækker sig helt frem
til palmesøndag, hvor der bliver afholdt afslutningsgudstjeneste i Årslev kirke om eftermiddagen.
Der vil i begyndelsen af januar
komme invitationer ud til alle børn,
der går i 3. klasse.

Kirkens hjemmeside: www.snkirke.dk
Sdr. Nærå kirke har en hjemmeside,
som indeholder oplysninger om de
væsentligste områder, som kirken
omfatter: Gudstjenester, ansatte,
menighedsrådet, selve kirken (samt
alt, hvad den rummer), praktiske
oplysninger vedr. alle de kirkelige
handlinger, informationer om arrangementer i og uden for kirken,
fotoarkiv, o.s.v.
Men ud over alt dette kan hjemmesiden bruges til noget, som kirkebladet ikke kan:

det fremgå af hjemmesiden, som
opdateres jævnligt.

Hvis der f.eks. sker ændringer vedr.
et arrangement i sidste øjeblik, vil

Jørgen Vestergaard (jvgaard@gmail.com)
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Hjemmesidens adresse har indtil nu
stået lidt diskret i kirkebladet, og
derfor har jeg oplevet flere, der ikke
anede, at kirken havde en hjemmeside.
Og derfor opfordrer jeg hermed
alle til at holde øje med samt gå på
opdagelse på hjemmesiden.
Konstruktive forslag til forbedringer modtages gerne.
(Webmaster)

Dagplejesang
Dagplejebørnene i Fåborg-Midtfyn
kommune har fået mulighed for at
komme til et forløb i kirken med
musik og sang. Musikskolen, Den
fynske Sangskole og Dagplejen har
sammen søgt midler fra Den folkekirkelige Udviklingsfond til projektet, og der bliver et mindre tilskud
fra kirkerne. Det drejer sig om ca.
480 børn fordelt på de forskellige
sogne, og det er dagplejemødrene,

der tager dem med til kirken. Musikpædagog Kristine Hedelius-Strik
kertsen, som også leder juniorkoret,
står for sang og musik. Nogle gange
vil Inge Dalsgaard også deltage.
Det kommer til at foregå over 8
torsdage med to hold, fra kl. 9.00
og fra kl. 10.00, og det begynder den
18. januar og slutter den 14. marts
kl. 16.30 med en lille gudstjeneste.

Titler på gravsten
Et af Sdr. Nærå kirkes menighedsrådsmedlemmer, Erling Christensen, var i sommer forbi Als kirke,
der ligger højt og smukt og som
sømærke ved udmundingen af Mariager Fjord i Kattegat.
På kirkegården lagde han mærke til
en lidt usædvanlig gravsten, hvor der
både stod titel og politisk observans.
Hans kone, organisten, havde dog
kun sin titel indgraveret. Hun var måske ikke socialdemokrat – hvem ved.
Hvor er det i grunden herligt, at
man selv i døden ville stå ved sit erhverv og sin overbevisning.
Tidligere var det ret almindeligt,
at en gravsten eller et gravminde
fortalte noget om en afdød person.
Især afdødes erhverv var indgraveret på stenen. Jeg ved ikke, om det
mest var i byerne.
Har vi i dag en tendens til at være
anonyme? Er vi bange for at virke

pralende? Eller er der andre grunde
til, at vi vælger oplysningerne fra?
Det er en skam, for det er i grunden
et stykke kultur. Min egen far var
ret tidligt ude med, at der på hans
gravsten skulle stå landpolitiassistent. Det var ham meget magtpåliggende. Han var stolt over at have
udøvet sit hverv i Nr. Aaby.
Jørgen Bai Jepsen

Sognepræst og socialdemokrat Knud Borne
mann Nielsen – organist Birthe Elisabeth Bor
nemann Nielsen.
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ARRANGEMENTER
Advents-julemusikgudstjeneste
med FynboKoret, trompetist Anders Wilkens og pianist Flemming Hansen søndag den 3. december kl. 19.00
FynboKoret deltager i musikgudstjenesten den 3. december. Koret
synger primært 4-stemmigt, både
rytmisk og klassisk og både dansk
og udenlandsk. De ca. 50 sangere
kommer med et flot repertoire, hvor
en stor del naturligvis består af gamle og nye julesange.
Til musikgudstjenesten er det lykkedes at få trompetisten Anders
Wilkens til at medvirke. Anders har
spillet med i adskillige orkestre, bl.a.
Odense Politiorkester, hvor han altid afsluttede nytårskoncerterne solo
med: Solen er slukket. Han vil akkompagnere koret i nogle af sangene, men vil også trylle med sin
trompet sammen med korets pianist
Flemming Hansen.
FynboKoret, der ledes af Bodil
Rytter, har medvirket i mange forskellige sammenhænge: Kirkekon-

certer, årligt tilbagevendende kon
certer i Odense Rådhushal, Ferritslev
Fritidshus, ved Odense Blomsterfestival m.m.
Efter musikgudstjenesten er der
som sædvanlig efterfølgende julehyg
ge og kaffe i kirkeladen, hvor koret
har lovet at synge et par julesange.

Sdr. Nærå set fra luften – 2
Torsdag den 25. januar kl. 19.30
Vi gentager succes’en fra oktober
med at vise billeder fra det gamle
Sdr. Nærå.
Margit Thomsen, Lokalhistorisk
Arkiv, finder nogle nye billeder frem
og fortæller mere fra Sdr. Nærå fra
1939-1960.
I må også gerne medbringe både
billeder og historier, der kan supplere de viste billeder.
Der serveres kaffe á 10 kr.

Musikgudstjeneste
søndag 4.3. kl. 19.30
ALL YOU NEED IS LOVE
I foråret 2008 afholdt Sdr. Nærå
kirke en koncert med titlen »Salmer
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fra en beat-tid«, hvor konceptet siden skulle vise sig at blive en stor
og vidtrækkende succes. Ensemblet, som debuterede i 2006, kalder sig nu ligefrem »Beatsalmer«,
og har udarbejdet tre typer koncerter, som bedre kan benævnes som
collager bestående af sang og oplæsning.
Efterfølgeren for koncerten vi hørte i 2008 hedder »All You Need is
Love«, og indeholder udelukkende
musik af The Beatles.

Om denne koncert skriver ensemblet:
»En salme er en sang om Gud –
Gud er kærlighed.
Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der går »fra ensomhed til kærlighed«; på baggrund af et sammenfald
i hippiebevægelsens og kristendommens budskaber.
Teksterne til første halvdel omhandler ensomhed og er hentet fra
Det Gamle Testamente.
Tilsvarende omhandler teksterne
til anden halvdel kærlighed og er
hentet fra Det Nye Testamente.«
Musikerne bag koncerten er san
ge
ren Simon Mott Madsen samt
organisterne Tore Bjørn Larsen og
Bjørn Krog Thesbjerg (der i øvrigt
er far og søn). Tore er organist ved
Sct. Nicolai kirke i Svendborg, og
desuden en aktiv komponist. Bjørn,
der er organist i Bellinge Kirke, virker også som rytmisk pianist. Ved
koncerten spiller Tore orgel, mens
Bjørn samtidig spiller klaver i den
anden ende af kirken.
Som oplæser høres Tina Kruse
Andersen, der er uddannet skuespil
ler og dramatiker på Skuespillerskolen ved Odense Teater.
Velkommen til en anderledes slags
musikgudstjeneste, hvor gamle bibelske tekster spiller sammen med
nye, men klassiske beat-toner!
Efter koncerten bydes på en forfriskning i sideskibet.
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FYRAFTENSSANG
Her i vintermånederne får vi besøg
af to personer, som er dybt forankrede i lokalsamfundet – og som tillige er kendte ud i brede kredse –
nemlig Erling Christensen og Kjeld
Hansen, der også begge er medlemmer af Menighedsrådet.

har desuden været kommitteret ved
Hjemmeværnet fra 2001 til 2005.
Ved Fyraftenssangen fortæller Erling om lidt af hvert fra sit liv med
vægtige poster.
Onsdag 28. februar kl. 17.00

Onsdag 31. januar kl. 17.00

Tidl. borgmester i Årslev, Erling
Christensen, stammer fra Nordjylland og er uddannet skolelærer.
Han startede sit virke i Årslev i
1967, hvor han var lærer ved Bøgehøjskolen indtil 1981.
Fra 1972 til 1978 var han tillige skolekonsulent ved Årslev Kommune,
og fra 1978 til 1987 borgmester. I
1987 blev han medlem af Folketinget, hvor han sad indtil 2001. Han
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Kirkens skibsbygger, Kjeld Hansen,
vælger sange og salmer denne dag.
Kjeld har virket som møbelsnedker
i mange år, og hans snilde med træ
afspejler sig både her og der – bl.a.
har han drejet træ-lysestagerne, der
står på alteret i kirken i hverdagene.
Som sportsskytte har han været
med blandt eliten og sammen med
landsholdet rejst verden rundt til
stævner. I det lokale har han været
formand for skytteforeningen og for
Fyens Skytteforbund.
Kjeld stammer fra Ellested på det
østlige Midtfyn, og han vil ved Fyraftenssangen bl.a. fortælle om det at
være barn under krigen.

Nye salmer

Læsekredsen

Der er kommet to nye salmebogstillæg med nye salmer. Nogle af dem
har vi sunget ved gudstjenester. Her
er en, vi ikke har sunget, men som
passer her til advents-juletiden.

30. november:
Dorthe Nors: Spejl skulder blink

Hold håbet op, skrevet af Dy Plambeck i 2015.
Hold håbet op, og hold det udstrakt foran mig.
Her er en fremtid, her er liv, han er på vej.
Se, snefnug ligner noder i en symfoni,
jeg ser på himlen over dét, jeg lever i.
Hold håbet op.
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.
Vi venter midt i verset i en adventssang,
en stilhed efter stemmerne, der var engang.
Den hænger tungt i luften her som efter storm,
urolig sitren førend verden får sin form.
Hold håbet op
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.
En julerose er en smuk, men ydmyg blomst,
jeg tænker på et ord, det er: Tilstedekomst.
En glød i mørket, og jeg mærker glæden ved,
han er på vej, det er et lys af evighed.
Hold håbet op
Stjernen viser vej.
Hold håbet op.
Mørket skjuler sig.
Hold håbet op.
Hold det foran mig.

Vi har endnu ikke truffet aftale om,
hvilke bøger vi læser i foråret.
Det sættes på hjemmesiden i begyndelsen af december.
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.

Siden sidst
Dåb:
10/9: Dicte Krog Davidsen
Pelle Sigurd Vilhelm 		
Thrane
24/9: Alberte Klæstrup Larsen
1/10: Kristian Tobias Eriksen
Vielse
Ingen
Kirkelig Velsignelse
Ingen
Begravelse/bisættelse
9/9: Hans Johansen
18/10: Knud Erik Wiuff
10/11: Johanne Andersen
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Aktivitetskalender
Dato
3. dec.

Sted
Arrangement
Kirke/kirkelade	Advents/julemusikgudstjeneste
20. dec.
Kl. 8. og
Kirken
Broskolens juleafslutning
9.00		
for de største og de
			
mindste.
1. januar
Kl. 16.00
Kirke/Kirkelade
Nytårsgudstjeneste
			
m/efterflg. glas vin og
			
kransekage
13. januar
Kl. 11.00
Kirken
Lørdagsdåb
18. januar
Kl. 9.00 og Kirken
Dagplejesang begynder
10.00
24. januar
Kl. 14.00
Sognehuset,
Minikonfirmander
		 Årslev
begynder
25. januar
Kl. 19.30
Kirkeladen
Sdr. Nærå set fra luften, 2
28. januar
Kl. 14.00
Kirken
Familiegudstjeneste
			
m/dåbsjubilæum
31. januar
Kl. 17.00
Kirken
Fyraftenssang m/Erling
			
Christensen
28. februar Kl. 17.00
Kirken
Fyraftensang
			
m/Kjeld Hansen
4. marts
Kl. 19.30
Kirken
Musikgudstjeneste
			
m/Beatsalmer
14. marts
Kl. 16.30
Kirken/kirkelade Afslutning på dagplejesang
29. marts
Kl. 18.00
Kirke/kirkelade
Skærtorsdagsgudstjeneste
			
med efterfølgende
			
påskemåltid
7. april
Kl. 11.00
Kirken
Lørdagsdåb
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Tidspunkt
Kl. 19.00

Lørdagsdåb

Adresser

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

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

Lørdag den 13. januar kl. 11.00
Lørdag den 7. april kl. 11.00
Lørdag den 7. juli kl. 11.00
Lørdag den 6. oktober kl. 11.00

Sognepræst:
Jakob Olesen, tlf. 2033 2927,
e-mail: olesenjakob130@gmail.com

Menighedsrådsmøder:
Onsdag den 29. november
Møderne foregår i Kirkeladen og
begynder kl. 19.00.

Nytårsdag
Traditionen tro ønsker vi hinanden godt nytår over et glas vin
og kransekage i Kirkeladen efter
gudstjenesten kl. 16.00.

Datoer for
konfirmation
2018: 15. april
2019:	  5. maj
2020: 26. april
2021: 18. april

Sognepræst:
Hans Vestergaard Jensen, tlf. 2425 4238,
e-mail: hvje@km.dk
Kirkeassistent og kirkesanger:
Marie Maegaard,
Birkelyvej 63,
5792 Årslev, tlf: 2924 9464.
E-mail: m_maegaard@yahoo.dk
Organist:
Inge Bjarke,
Svenstrupvej 26,
5260 Odense S, tlf. 5178 9851.
E-mail: ibjarke@webspeed.dk
Graver:
Ulrik Korsgaard,
Svendborgvej 72,
5750 Ringe, tlf. 4031 9192.
E-mail: graver@aarslevnet.dk
Formand for menighedsrådet:
Marianne Hansen,
Torpevænget 1,
tlf. 6599 2293.
E-mail: miajh60@gmail.com
Kirkeværge:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Kasserer:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.
www.snkirke.dk
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
NOVEMBER
SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
10. 2.s.i advent
kl. 10.00 JO
kl. 10.00
17. 3.s.i advent
kl. 10.00 ID
Ingen
20.		
kl. 8.00 og 9.00 ID
		
Broskolens juleafslutning
24. Juleaften
kl. 14.00 og 15.30 ID
kl. 14.00 og 16.30
25. Juledag
kl. 10.00 ID
kl. 11.30
26. Skt. Stefansdag
kl. 10.00 JO
kl. 10.00
31. Nytårsaften			
JANUAR
1. Nytårsdag
		
7. 1.s.e. H3K
14. 2.s.e.trin
21. s.s.e.trin
28. Septuagesima
		
FEBRUAR
4. Seksagesima
11. Fastelavn
18. 1. s. i fasten
25. 2.s. i fasten
MARTS
4. 3. s. i fasten
11. Midfaste
18. Mariæ Bebudelse
25. Palmesøndag

SDR. HØJRUP
kl. 14.00
kl. 11.30 MB
kl. 15.15
kl. 10.00
Ingen
kl. 16.00

kl. 16.00 ID
kl. 16.00
m/efterfølgende vin og kransekage
kl. 10.00 JO
Ingen
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
kl. 10.00 ID
Ingen
kl. 14.00 ID Kk
kl. 10.00
Familiegudstjeneste m/dåbsjubilæum

Ingen

kl. 10.00 JO
kl. 10.00 ID Kk
kl. 10.00 JO
kl. 11.15 HV

kl. 11.30 BJ
kl. 14.00
Ingen
kl. 10.00

Ingen
Ingen
kl. 11.30
Ingen

kl. 11.30 BJ
Ingen
kl. 10.00
Ingen

kl. 19.00 ID
kl. 10.00
Ingen
kl. 10.00 JO Kk
Ingen
kl. 11.30 BJ
kl. 10.00 ID				
kl. 11.15 HV

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

MARK & STORM GRAFISK A/S

JO: Jakob Olesen, HVJ: Hans Vestergaard Jensen, ID: Inge Dalsgaard, MB: Mette Behrndtz,
BJ: Birte Jacobsen, Kk: kirkekaffe

