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Livet rækker sine fremtidshænder
ud mod mig og siger kærligt: kom!
Jeg går ud i det, jeg ikke kender,
det jeg håber på og drømmer om.
Gode Gud, det er så godt at vide,
du er over alt og ved min side.
(100 salmer nr. 850,4)

Der er liv i døden
Forleden blev årets optimistpris ud
delt. Den går til en, der har taget
kampen op med modgangen i sit liv.
Årets pris gik til Søs Egelind. Med
stor styrke har hun kæmpet med og
mod sin kræftsygdom. Om det sagde
hun, at det handler om livsindstilling
og at tro på det umulige.
Det er en gave at have et lyst og
optimistisk sind, at kunne se glæder
og udveje trods vanskeligheder. Det
er ikke alle forundt. Men det er godt
at høre, hvor meget mere, vi kan få
ud af livet, hvis vi ikke giver op, ikke
lader os slå ud, ikke kun holder os
til vort eget. Vel vidende, at det er
en kamp, der ikke altid vindes.
Men det handler ikke kun om at
være optimistisk. Vi har også brug
for noget mere. For troen. Min sjæl
er i oprør, sagde Jesus, efter at han
havde sagt til dem, at timen var kom
met, hvor han skulle herliggøres. Så
dan talte han om sin død på korset.
Herligheden er Guds kærlighed.
Kærligheden, der aldrig hører op og
står fast over for modgangen, står
fast over for døden for at give os nye
muligheder. Hvis vi kun siger og hø
rer det, vi kan sige os selv, er der ikke
den store mulighed for forandring.
Vi har brug for at blive talt til af Gud,
som viser os en anden vej at gå.
Det var måske det, der skete for
sangeren Michael Falch, da han var
kommet ud på kanten af sit liv. Alt
var ellers gået så godt. Alt var lykke
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des, det kørte derudad med rigtige
meninger, styr på tingene, fornem
melsen af magt.
På overfladen.
For det gik op for ham, at han ikke
kunne styre det. Og han blev grebet
af fortvivlelse. Familien faldt fra hin
anden. Alkoholen fik ham til at gøre,
hvad han ikke selv ville. Til sidst be
sluttede han at sætte sig ud i en cam
pingvogn for at drikke sig ihjel.
Det lykkedes ikke. For foråret tog
ham. Nybrud i isen skabte nybrud
i sindet. Han følte sig ikke længere
som »en fremmed på jorden«. Han
begyndte at læse i Det nye Testa
mente og mærkede, at der skete no
get med ham. Han så sig selv i et
nyt lys, som langsomt fik modet til
at vende tilbage.
Han har beskrevet det sådan: »Je
sus er blevet aktiv i mig, har givet et
blik på mit liv, som kræver selvransa
gelse, hvor man ikke bare kan skøjte
videre på overfladen, men tvinges til
at gå dybere. Det er slut med selv
bedraget. Eller, måske mere præcist,
alt selvbedrag begynder at vakle«.
De to eksempler med.. Søs Egelind
og Michael Falch viser på forskellig
vis, at der, hvor mærkeligt det kan
lyde, er liv i døden. Når noget i vort
liv går til, når vi mister, mister arbej
de, bliver syge, eller nogen dør fra os,
når livet glider ud af hænderne på os,
er alt ikke nødvendigvis forbi. Vi har
mistet noget. Mistet det, vi havde

og var i forhold til vort arbejde, at
være rask, at være ægtefælle, børn,
forældre, venner. Vi er ikke længere
helt den, vi var. Noget er sket, som
gør, at vi ikke bare kan gå tilbage til
udgangspunktet og gøre det om. Vi
skal til at finde os til rette i en an
derledes sammenhæng.
Det er som at få vendt vrangen
ud på livet. Vender en trøje vrangen
ud, ser det ikke pænt ud, men den
kan vendes. Vender vrangen ud på
vort liv, er det anderledes tungt og
svært at vende det. Og det lykkes
måske aldrig helt.

Det må vi så leve med. Men vi kan
også leve på, at Jesus døde for at give
liv til det, der er som dødt i og imel
lem os. Vrangen vender altid indad
for Gud. Og det bliver den ved med.
Det er udgangspunktet. Tilgivel
sen og en ny begyndelse. Det be
gynder der. Det begynder med
Guds kærlighed til os. Det kan være
svært at se. Og noget forgår usyn
ligt, i skjulte, underliggende proces
ser. Men det er ud af modgangen,
ud af døden, noget nyt kan blive til.
I den forstand er der liv i døden.
Inge Dalsgaard

Farvel og tak
Utroligt at der næsten er gået 1½
år. I sommeren 2016 spurgte bi
skoppen mig, om jeg ville tiltræde
som fungerende sognepræst i Nr.
Søby og Heden kirker med 25%
forpligtelse i Sdr. Nærå kirke. For
løbet skulle vare fra 1. oktober
2016 til udgangen af april 2017. Jeg
skulle gennemføre konfirmandun
dervisningen i Nr. Søby og Heden.
Biskoppen regnede med, at der ville
være en ny præst på plads til den
tid. Præsteboligen skulle renoveres. Der var ikke foretaget nogen
større vedligeholdelse i 40 år, så
det var en stor omgang. Det gamle
menighedsråd havde udarbejdet et
projekt for istandsættelse. Ved me
nighedsrådsvalget i november 2016
tiltrådte et nyt menighedsråd med
en enkelt fra det gamle råd. Da det

nye menighedsråd havde fundet
sine ben i alt det nye, gik man i gang
med at kikke på præsteboligen. Der
skulle bruges mange penge. Derfor
blev en helt ny plan for boligen ud
arbejdet. Hele underetagen skulle
ryddes, og en ny grundplan med
moderne isolering og indretning
blev vedtaget. Det er dette omfat
tende arbejde, der har taget tid, så
min midlertidige stilling af et ½ års
varighed er blevet til 1½ år.
Nu skal jeg sige farvel og tak i je
res kirkeblad, og det gør jeg gerne
og med glæde. Jeg har befundet mig
godt i samarbejdet med medarbej
derne, kollegaerne og menigheds
rådet ved Sankt Mikaels kirke. Det
har været dejligt at mærke den gode
stemning i kirken og møde en trofast
menighed til gudstjenesterne. Det er
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blevet til ca. en månedlig gudstjene
ste samt nogle kirkelige handlinger.
Jeg har altid følt mig velkommen, og
det har jeg sat pris på.
Der vil nok været et savn, når jeg
slutter. Men jeg ser også frem til igen
at blive pensionist. Hen over som
meren har vi flere planer med cykel

ferie og rejser. Vi skal bl.a. i 5 uger
i august og september til Kina. Vi
har vores datter, svigersøn og vores
to børnebørn med. Vi skal en uge til
Hong Kong, så børnene kan se, hvor
deres mor boede og gik i skole.
Der er kun tilbage at sige stort
TAK til alle.
Hans Vestergaard Jensen

Ny præst
Pr. 1. maj ansættes Elisabeth Engell
Jessen som sognepræst i Nr. SøbyHeden sogne. Ansættelsen indebæ
rer også, at Elisabeth skal bistå Inge
Dalsgaard og dermed Sdr. Nærå
sogn med 30%. Det er ikke endelig
aftalt, hvordan de 30% skal udmøn
tes, men det bliver ca. 1 uge om må
neden plus lidt andre opgaver.
Elisabeth vil have sin første guds
tjeneste i Sdr. Nærå den 27. maj,
hvor hendes tiltræden markeres.

Elisabeth har boet i
England i 8 år, mens
hun skrev phd, blev
gift og fik 2 børn.
Elisabeth skal ordineres, inden sin
tiltrædelse.
Samtidig skal der lyde en stor tak
til Hans Vestergaard Jensen for godt
samarbejde og for altid at være villig
til at træde til, når der var brug for
det. Tak også for en god og stabil
indsats.

Formandsskifte og tak til den afgående formand
Ved det nye kirkeårs begyndelse blev
der valgt ny formand og næstfor
mand. Formand er Annette Lomholt
og næstformand Marianne Nielsen.
Marianne Nielsen var stedfortræder
og blev medlem af menighedsrådet,
da Marianne Hansen ønskede at ud
træde af menighedsrådet.
Det er altid vemodigt, når man skal
tage afsked med én, der har været et
tæt samarbejde med gennem mange
år. Marianne Hansen har været med
i menighedsrådet i 17 år og formand
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i 13 år. Det var med stor interesse,
Marianne gik ind i menighedsråds
arbejdet, en interesse, der har holdt
ved i alle årene. Hun har varetaget
sit formandsskab med godt overblik
og styr på de forskellige opgaver, der
skulle udføres, og fulgt op på det,
der var besluttet. Det er godt for ar
bejdet i et menighedsråd.
Så der skal lyde en stor tak til Ma
rianne for indsatsen og det arbejde,
der er lagt i menighedsrådsregi.
Annette Lomholt

Opium for folket
Det er Karl Marx år i 2018. Det er
200 år siden han blev født i byen
Trier i Tyskland. Hvad har det med
kirkebladet at gøre? Næh, det er
sandt nok, og dog. Det var jo Karl
Marx, der fremkom med udtalel
sen: »Religion er opium for folket,«
og hvorfor gjorde han det?
Marx beskæftigede sig med religi
on fra de tidligste år. Hans far var
i øvrigt jøde, men konverterede til
kristendommen.
Karl Marx mente: »at religion giver
drømme og fantasier om et bedre liv i
himlen og fjerner fokus på det dårlige
og elendige liv her på jorden. Religion
er derfor opium, fordi det giver øjeblikkelig lindring for den smerte, folk føler,
uden at fjerne grunden til den. Derfor er
religion på én og samme tid udtryk for
en reel lidelse og en protest imod denne.
Problemet er blot, at der ikke gøres noget
for at fjerne årsagen til denne lidelse«.
Tak for kaffe! Det han mente var, at
religion var et værktøj i magthaver
nes hænder til at aflede opmærksom
heden fra de elendige vilkår, som ar
bejderne havde. Hvis bare kapitalen
kunne bilde arbejderne ind, at deres
dårlige forhold på jorden var vejen til
stor lykke i himlen, så ville de ikke
bede kapitalen om bedre forhold,
mens de levede. Karl Marx troede, at
hvis man kunne skabe et socialistisk
samfund i stedet for et kapitalistisk

samfund, ville religionen forsvinde af
sig selv, når folk fik det bedre.
Hans teori var derfor: »Religion er
et middel til at holde folk nede,«
Vrøvl og sludder! Hm! – og dog
Filosofien holdt ikke helt. Masser af
mennesker har fået det bedre. Alli
gevel er vel 90% af verdens befolk
ning betegnet som religiøse.
Men! Havde Karl Marx ikke lidt
ret?
I store dele af verden har religion
en så dominerende position i hver
dagen, at den står i vejen for ordent
lige menneskerettigheder og for at
afskaffe nød, elendighed og vold.
Den bruges ofte til at holde folk i
et så religiøst jerngreb, at det lykkes
at vende troen fra fred og kærlighed
til had.
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Anvender magthaverne ikke religion
som opium til folket? Der er mange,
der uden held forsøger at fjerne år
sagerne til folks lidelser. Krig har
vist sig ikke at være løsningen. Det
ser vi bl.a. i Syrien, Afghanistan og
Mellemøsten.

Hvis alle ville bruge religionen til at
få fred med sig selv og fred i verden,
var meget nået, men der er meget,
meget lang vej igen.
Tillykke med fødselsdagen Karl
Marx.
Jørgen Bai Jepsen

Katolsk gudstjeneste
I skrivende stund er det hunde
koldt. Det har sneet en stor del af
dagen. Øv. Så er det dejligt at lade
tankerne gå tilbage til sommeren,
ja det kaldes det vist stadig. Vi var
på camping i Zell ved Moselfloden.
Skønt sted med masser af stejle vin
bjerge. Der var kirmesfest i den nær
meste landsby Kaimt. Søndag for
middag kl. 11 friluftsgudstjeneste.
Den måtte vi overvære. Brötchen
og kaffen blev hurtigt nedsvælget og
så af sted. Vi satte os på en bænk
lige ved siden af vinudskænkningen,
men vi koncentrerede os dog om
gudstjenesten. I starten var vi fak
tisk i tvivl, om det var en evangelisk
eller katolsk gudstjeneste. Der var
ikke meget forskel på afviklingen.
Mistanken var dog til den katolske
side. Messebørn og diverse lamper.
Jo den var vist god nok. Så bad præ
sten for paven, og det plejer Inge
ikke at gøre, så ingen tvivl mere.
Der var kirkekor, som havde samme
aldersniveau, som FynboKoret, jeg
selv synger i, men de sang nydeligt.
Ved siden af sad et ældre ægtepar,
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hvor konen havde sclerose. Manden
havde set, at min vægt var på den
rigtige side af 0,1 tons, så han bad
mig blive siddende, da hans kone
rejste sig, for at bænken ikke skulle
vippe. Han sagde det pænt.
Der var 2 præster. Den ene en ny
delig mand først i fyrrerne. Jeg sag
de til min sidemand: »Synd at han
skal leve i cølibat. I vores kirke har
vi kvindelig præst.« Han hviskede
stille: »Det får vi nok også snart i
den katolske kirke.« Det var ikke
negativt sagt. I øvrigt fortalte han,
at de to kirkesamfund var begyndt
at samarbejde på mange områder.
Det var utænkeligt for år tilbage.
Bl.a. havde de fejret Luther året
sammen.
Engang imellem var der en person
fra menigheden, som læste bøn
ner. Det var udmærket, men jeg
fik nu ondt af Vorherre, hvis han
skulle opfylde alle hendes ønsker.
Bl.a. bad hun for de mennesker i
den tyske autoindustri, som havde

svindlet med udstødningsgassen på
dieselbilerne. Jo, det hele var med.
Når man sang, stod man op, hvis
man kunne. Efter de fleste bønner
var der et halvt minuts stilhed. Det
kunne vi i grunden godt lide. Så be
gyndte alle ritualerne med lamper
og bøtter, der blev svinget rundt.
Det virker altså underligt og uden
mening, men er det sikkert ikke.
Pludselig blev jeg prikket på skulde
ren. En mand med indsamlingspo
sen bad om et mere eller mindre fri
villigt bidrag. Jeg prøvede at smutte
udenom ved at sige, at vi ikke var
katolikker. Det hjalp ikke. Han var
da diskret nok til at vende ryggen til,

Udviklingsplan
kirkegården
Mange af jer, der ofte besøger vores
kirkegård, kan se, at der hele tiden
sker ændringer. Det er et led i ud
viklingsplanen. Her i bladet og ikke
mindst på vores hjemmeside www.
snkirke.dk forsøger vi løbende at
holde jer orienteret om, hvad der
sker. I løbet af foråret vil vi, som
sidste år, afholde en kirkegårdsvan
dring. Datoen er endnu ikke fastsat.
Om nogle få dage vil I på hjemme
siden kunne finde billeder, som Jør
gen Vestergaard har taget sammen
med en forklarende tekst om de for
skellige tiltag.

da vi smed nogle mønter i posen. Så
var der nadver. Den nydelige præst
gik rundt iblandt menigheden. Han
stak sin hånd i kalken og stænkede
bagværket lidt.
Jeg spurgte min sidemand, om der
var udbringning hver gang. »Næh,«
sagde han, »I kirken må vi op til al
teret.« Så blev der til sidst bedt Fa
dervor. Som sædvanligt i Tyskland
med stående menighed. Så var der
et par småritualer, og så var det slut.
Imponerende, at godt hundrede
mennesker var mødt op. For Birtes
og mit vedkommende vores første
katolske messe, så vidt jeg husker.
Jørgen Bai Jepsen

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

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb
i Sdr. Nærå kirke følgende lør
dage:
Lørdag den 7. april kl. 11.00
Lørdag den 7. juli kl. 11.00
Lørdag den 6. oktober kl. 11.00
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Konfirmation den 14. og 15. april kl. 10.30
Konfirmation lørdag kl. 10.00
Frederikke Thyregod Griffiths
Rødtjørnvej 59, Odense
Cecilie Helle Kaul Greve
Næråparken 56
Nanna Helle Kaul Greve
Næråparken 56
Johanne Storm Hansen
Møllehøjvænget 12
Alberte Bak Rasmussen
Næråparken 63
Julie Kistrup Thybo
Møllegårdsvænget 4 B
Caroline Mahler Eriksen
Stationsvej 72
Melanie Frederiksen
Næråparken 59
Karl Støttrup Jensen
Overvejen 76
Christoffer Jepsen
Møllehøjvænget 10
Konfirmation søndag kl. 10.30
Rikke Lindgaard Pedersen
Gl. Byvej 53, Skovvænget 2
Caroline Astrid Rosenkilde Kjær
Tarupvej 19
Anne Louise Hansen
Overvejen 84
Astrid Marie Have
Skovvænget 26
Kristine Grimstrup Christensen
Lindeskovhaven 19, Odense S
8

Mathilde Malmbak Kjeldsen
Bøjden 14
Lærke Dandanell Hansen
Gl. Byvej 69
Christian Alexander Larsen
Smedebakken 1 A
Jonathan Christensen
Floravænget 12
Toke Klüver Simonsen
Stationsvej 116 c
Nicky Klüver Simonsen
Stationsvej 116 c
Simon Møller Wahl Nielsen
Stationsvej 56
Mikkel Riisom Pedersen
Møllehøjvej 33
Kasper Busch
Møllehøjvænget 41
Mathias Lysholdt-Andersen
Næråparken 47
Mathias Lylloff
Kærnehøjvej 94, Højby
Jonas Bjørn Pedersen
Enggårdsvej 1
Thor Greve Jensen
Labirksgyden 118, Birkum
Benjamin Clement Pedersen
Bøjden 22
Teodor Fabian Asmund
Kjeldsen Jensen
Fasanvænget 8

ARRANGEMENTER
Skærtorsdagsgudstjeneste
og påskemåltid
Skærtorsdag den 29. marts
Skærtorsdag er der sædvanen tro
gudstjeneste kl. 18 med efterfølgen
de fællesspisning.
Men i år vil vi desuden få en opfø
relse af Roskilde-passionen at høre,
og nogle kirkegængere vil kunne hu
ske, at den tidligere har været opført
i Sdr. Nærå kirke.
Der er flere komponister, som har
sat musik til evangelisten Johannes’
beretning om Jesu lidelse og død.
Den udgave, der blev brugt i Ros
kilde Domkirke gennem mange år
indtil omkring 1800, har musik af
Johann Walter, tysk komponist og
digter, der levede 1496-1570. Han
fik i øvrigt medindflydelse på ud
formningen af den tyske messe på
grund af sit bekendtskab med Mar
tin Luther, og han udgav den første
samling af lutherske salmemelodier.
Roskilde-udgaven af passionen er
en dansksproget version og en for
kortet udgave heraf (varighed ca.
20 min.) Den musikalske besætning
udgøres af en grundstamme på fire
solister, der også fungerer som kor,
og menigheden medvirker ved gen
tagen fællessang på tekster til melo
dien til »Jesu dine dybe vunder«.
Ved opførelsen i Sdr. Nærå kirke
er det Caspar Præstegaard, der både
har stået for indstuderingen, og selv

synger evangelist- og baryton-stem
men i værket.
Caspar er konservatorieuddan
net med violin som hovedfag, men
spænder bredt i sit musikalske vir
ke; han leder flere kor, underviser,
freelancer som orkester- og ensem
blemusiker), og er til daglig kirke
sanger og -musiker i Højby Kirke.
De øvrige sangere er: Jens An
dersen (tenor), Martin Præstegaard
(bas) og Marie Maegaard (sopran).
Jens er uddannet cand.mag. i en
gelsk og religion og underviser på
Fyns HF-kursus i Odense. Han har
en lang forhistorie som korsanger, og
synger i Det Fynske Kammerkor.
Martin er ved at uddanne sig til
læge; han har ligeledes virket i mange
år som korsange, og er nu også fast
sanger i Det Fynske Kammerkor.
Sopranstemmen synges af Marie,
der virker som både kirkefunktionær
og kirkesanger i Sdr. Nærå Kirke.
Traditionen tro spiser vi igen et på
skemåltid efter gudstjenesten. Det er
altid en god optakt til påsken. Anna
Vesterbye står for det kulinariske. Så
ved vi, der venter en god oplevelse.
Måltidet tilbydes til en pris af
75,- kr. incl. vine ad libitum
Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig.
Tilmelding til:
Jørgen Bai Jepsen,
tlf. 65 99 16 77 – mobil 40 91 16 77,
birte.joergen@aarslevnet.dk
Sidste frist for tilmelding er tors
dag den 22. marts.
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Musikgudstjeneste
St. Bededags aften
torsdag 26. april kl. 19.00
Vi har i Sdr. Nærå kirke opbygget en
tradition for en aftengudstjeneste før
selve St. Bededag, hvor vi efterføl
gende får varme hveder i kirkeladen.
I år vil vi gerne krydre aftenen
yderligere med musikalske indslag,
og vi får derfor besøg af to unge, lo
vende sangere fra Syddansk Musik
konservatorium.
Sopranen Lykke Appelon Ilkjær
går her på sit tredje studieår og
stammer fra Thy. Efter de første to
studieår boede hun hele to år i Rom,
hvor hun både arbejdede, sang og
fik lært sig flydende italiensk.
Tenoren Jonathan von Schwanen
flügel går på kandidatstudiet på kon
servatoriet, men har allerede gjort sig
bemærket i operaverdenen i mange
forskellige sammenhænge. I august
kan han således opleves i en af de
førende roller i operaen Tosca, som
opføres på Valdemars Slot.
Ved musikgudstjenesten vil vi
bl.a. få et par arier fra Haydns »Ska
belsen« at høre, og i kirkeladen får
vi musik af Carl Nielsen og Mozart
– herunder den berømte duet »La ci
darem la mano« (Ræk mig din hånd,
du kære) fra operaen Don Juan.
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KONCERT MED
DUAL AURA
torsdag 24. maj kl. 19.30

Dual Aura består af den danske pris
belønnede og solistuddannede blok
fløjtenist Monica Schmidt Andersen
og én af Australiens førende barokvi
olinister Ben Dollman. Ben har haft
en ledende rolle i Australian Bran
denburg Orchestra i mere end 10 år.
De har sammensat et program
»Traveller’s tales«, som består af tra
ditionel og ny folkemusik fra hver
deres rødder samt barokmusik.
En stor del af programmet bliver
spillet helt uden noder og har for
tællingen om at være rejsende og
mødet med en fra den anden side af
jorden i centrum.
Monica er opvokset i Sdr. Nærå,
og begyndte at spille blokfløjte på
Årslev Musikskole som 7-årig.
En brændende interesse for mu
sikken og instrumentet bragte hende
videre på konservatoriet i Odense,
hvor hun – efter kandidatuddannel

sen og et studieophold i Stockholm
– blev optaget i solistklassen.
Allerede under sin studietid stif
tede hun mange internationale kon
takter, og spiller bl.a. fast i The Nor
dic Baroque Band, bestående af 3
danske og 3 svenske musikere, samt
Trio Nebula med en hollandsk sa
xofonist og slagtøjspiller.
Hendes musikalske nysgerrighed
har ført hende vidt omkring, og ved
en tidlig musik festival i Ungarn i
2015 mødte hun Ben, som hun ind
ledte et samarbejde med.
Deres fælles interesse for at eks
perimentere med den klassiske kon
certform og den måde man formidler
sin musik til publikum ledte til deres
første turné i Australien i 2017. I
2018 turnéer de først i Nordeuropa
og senere på året igen i Australien.
At være rejsende i musik kan for
stås både konkret geografisk og i
overført betydning – som at gå på
opdagelse i musikkens forskellige
stilarter. Ved koncerten i Sdr. Nærå
vil Monica lede os gennem et spæn
dende program, og fortælle om mu
sikken undervejs.
Velkommen til en spændende op
levelse!

Sommermøde
søndag 10. juni kl. 14.00 i præstegårdshaven
Sidste års sogneudflugt startede med
gudstjeneste i Helligåndskirken i
Flensborg, hvor sognepræst Jacob

Ørsted prædikede og viste rundt. Det
var en meget inspirerende og humør
fuldt gudstjeneste, og derfor har vi
spurgt Jacob, om han vil komme til
vores sommermøde i præstegårdsha
ven søndag den 10. juni 2018.
Heldigvis sagde han ja, og han vil
holde et foredrag om humor. Det
kan vi vist godt glæde os til.
Sommermødet begynder som van
ligt med en kortere gudstjeneste, og
kaffe og lagkage følger i Præstegårds
haven.
Hvis det står ned i stænger, flytter
vi indendørs.

Dagplejesang
Den 25. januar begyndte to hold
med sang for dagplejebørn. Hver
torsdag er ca. 20x2 små dagpleje
børn mødt op i kirken med deres
dagplejemor, og musikpædagog Kri
stina Hedelius-Strikkertsen har sun
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get for og med børnene. Det har væ
ret sjovt og givende at følge den gode
måde, Kristina har fået fat i børnene,
og hvordan de for hver gang er mere
og mere med. Den 14. marts er der
afslutning i kirken kl. 16.30 med en
lille forfriskning bagefter.

Babysalmesang
Den 23. februar begyndte et nyt hold
babysalmesang, som vores kirkesan
ger Marie Maegaard igen står for.

Fælles
friluftsgudstjeneste
2. pinsedag d. 21. maj kl. 14.00
– i Bakkelunden, Kværndrup
Hele Midtfyns Provsti inviteres til
friluftsgudstjeneste i Bakkelunden,

Fra friluftsgudstjenesten 5.6.2017 i Herringe.
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Kværndrup. Indgang mellem Kir
kevej 2 og 4.
Kom og vær med til en festlig pin
segudstjeneste i forhåbentlig dejligt
vejr.
Som tidligere bliver der etable
ret et folkekor. Koret øver i Ringe
kirke torsdag d. 17. maj kl. 19-21.
Alle, der har lyst til at synge med,
kan senest d. 3. maj tilmelde sig
hos organist Kirsten Wind Retoft,
tlf. 5185 8255 eller mail: retoft@
midtfyn.net
Efter gudstjenesten drikkes kaffe.
Husk at medbringe kaffekurv og evt.
tæppe og stol. Der er bænke på plad
sen. Der kan parkeres på kirkens og
på skolens parkeringsplads.
I tilfælde af regnvejr holdes guds
tjenesten i Kværndrup kirke, og kaf
fen kan drikkes i kirken.

Sorggruppe fælles
for Midtfyn provsti
7. marts kl. 14-16 i Kværndrup
kirke
Når vi mistet et menneske vi har
kendt og elsket, rammes vi af sorg.
Sorg er ikke en sygdom, men en
naturlig reaktion, som er forbundet
med mange skiftende og forskellige
følelser som savn, vrede, frustra
tion, lettelse og skyldfølelse.
I en sorggruppe hjælper vi hinan
den med at sætte ord på savnet og
give det plads. Og ved at lytte til de
andre og selv få lov at tale, bliver
sorgen ikke kun din egen, men et

fælles vilkår, vi skal bære som men
nesker, der har elsket.
En sorggruppe er et fortroligt sted,
hvor man kan mødes med andre, der
har mistet og som kender til sorgen
og savnet i den forandrede hverdag.
Møderne er tilrettelagt efter en fast
ramme, så alle kan få mulighed for
at fortælle sin historie. Vi mødes ca.
hver 14. dag og slutter af med en kop
te/kaffe.
Den næste sorggruppe her i prov
stiet begynder d. 7. marts kl. 14-16.
Alle sorggruppemøder ligger onsdag
kl. 14-16. Der er plads til 8 delta
gere. Leder af denne sorggruppe er
Dorte Wittrup Winther, sognepræst
i Kværndrup sammen med Dorte
Petersen, frivillig, Gestelev.
Tilmelding til Dorte Wittrup
Winther på tlf: 23421148, Dorte Pe
tersen på tlf: 29729234 eller Kamille
Nygaard på tlf: 62 62 13 63 senest 1.
marts.

Kirkecykeltur
Onsdag den 27. juni kl. 16.00 fra
Sdr. Nærå Kirke
Så skal cyklerne pumpes og mad
kurven gøres klar til vores årlige
kirkecykeltur. Vi begynder kl. 16.00
for at kunne være hjemme, inden
mørket og aftenkøligheden har sæn
ket sig for meget. Turen går til den
nyrenoverede Fraugde Kirke.
Og som vanligt har vi O.P. Ander
sen med. Så kom I blot med jer selv
og cykelhumøret.

Læsekredsen
13. marts:
Kirsten Thorup:
Tilfældets gud
10. april
Vi ser en film
Vi mødes i Kirkeladen kl. 19.30.

Siden sidst
Dåb:
12/11: Ella Fredell Olsen
19/11: Albert Korsgaard Frimann
David Nørgaard Gerken
13/01: Naja Bæksted Drevsfeldt
28/01: Viktor Kreutzer Haarby
4/02: Marie Lindgreen
11/02: Christian Katborg
Nordtorp
18/02: Emil Egeberg Bonde
Vielse
Ingen
Kirkelig Velsignelse
Ingen
Begravelse/bisættelse
25/11: Inger-Marie Løvendahl
Josefsen
28/11: Lis Frøslev
21/12: Knud Jensen
22/12: Haakon Banke Jensen
30/12: Helle Laila Schlossarek
5/01: Børge Hofmann
31/01: Laura Alexander
13

Aktivitetskalender
Dato
Tidspunkt Sted
14. marts
Kl. 16.30
Kirken/kirkeladen
29. marts
Kl. 18.00
Kirken/kirkeladen
			
			
7. april
Kl. 11.00
Kirken
26. april
Kl. 19.00
Kirken/kirkeladen
			
21. maj
Kl. 14.00
Kværndrup
24. maj
Kl. 19.30
Kirken
3. juni
Kl. 10.00
Kirken
			
10. juni
Kl. 14.00
Præstegårds-	
		
haven/-kirken
27. juni
Kl. 16.00
Fra kirken
2. sept.
Kl. 8.00
Fra kirken
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Arrangement
Afslutning på dagplejesang
Skærtorsdagsgudstjeneste
med efterfølgende
påskemåltid
Lørdagsdåb
Bededagsgudstjeneste
m/varme hveder
Friluftsgudstjeneste
Koncert med Dual Aura
Gudstjeneste
m/Juniorkoret
Sommermøde
m/Jacob Ørsted
Kirkecykeltur til Fraugde
Sogneudflugt til
Dreslette kirke og
Hagenskov gods

Kirkelig Statistik

Adresser

for Sdr. Næraa sogn og kirke
2017 2016
Fødsler
(11 drenge, 15 piger)

26

29

Dåb

22

24

Fremstillet

0

0

Voksendåb

0

0

Navngivet

1

7

31

29

Vielser

3

5

Kirkelig velsignelse

0

1

Dødsfald
(17 mænd, 12 kvinder)

29

15

Bisættelser

16

7

Begravelser

4

5

Konfirmerede
(16 drenge, 15 piger)

Udmeldt af
folkekirken

3

10

Indmeldt i
folkekirken

2

1

Menighedsrådsmøder:

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:
Hans Vestergaard Jensen, tlf. 2425 4238,
e-mail: hvje@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,
tlf. 6597 2299.
E-mail: a.m.lomholt@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

Onsdag den 25. april kl. 14.00
Onsdag den 30. maj kl. 14.00
Tirsdag den 26. juni kl. 9.00

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

Møderne foregår i Kirkeladen.

www.snkirke.dk
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
MARTS
18. Mariæ Bebudelse
26. Palmesøndag
29. Skærtorsdag
		
30. Langfredag

SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.15 HVJ
kl. 16.30 minikonf.
kl. 18.00 ID
kl. 18.00
m/efterflg. skærtorsdagsmåltid
kl. 11.15 HV
kl. 11.00

SDR. HØJRUP
Ingen
kl. 10.00
Ingen

APRIL
1. Påskedag
2. 2. påskedag
8. 1.s.e.påske
14. 2.s.e.påske
		
15. 2.s.e.påske
		
22. 3.s.e. påske
26. Bededagsaften
27. Bededag
29. 4.s.e.påske

kl. 10.00 ID
kl. 10.00 JO
kl. 10.00 JO
kl. 10.30 ID/JO
Konfirmation
kl. 10.30 ID/JO
Konfirmation
kl. 11.15 HVJ
kl. 19.00 ID
Ingen
kl. 10.00 JO

kl. 10.00
kl. 11.30 BJ
kl. Ingen
kl. 10.00

kl. 11:30
kl. 11.15
kl. 10.00
Ingen

Ingen

kl. 11.15 MB

Ingen

kl. 11.30

kl. 10.00 BJ
Ingen

Ingen
kl. 10.00

JUNI
3. 1.s.e.trin
		
10. 2.e.trin
		
17. 3.s.e.trin

kl. 10.00 ID
Ingen
m/juniorkor
kl. 14.00
kl. 10.00
Sommermøde m/Jacob Ørsted
kl. 10.00 JO		

Ingen
Ingen
kl. 10.00
Konfirmation
kl. 10.00
kl. 10.00
kl. 11.30
Ingen

JO: Jakob Olesen, HVJ: Hans Vestergaard Jensen, ID: Inge Dalsgaard, MB: Mette Behrndtz,
BJ: Birte Jacobsen, EJ: Elisabeth Engell Jessen, Kk: kirkekaffe
Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf. 6598 1122.
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.

MARK & STORM GRAFISK A/S

MAJ
6. 5. s.e.påske
kl. 10.00 ID
kl. 10.00 Konfirmation
10. Kr.Himmelfart
kl. 10.00 JO
kl. 10.00
13. 6.s.e.påske
kl. 11.15 NN
Ingen
				
20. Pinsedag
kl. 10.00 ID
kl. 11.30
21. 2. pinsedag
kl. 14.00
		
Provstifriluftsgudstjeneste i Kværndrup
27. Trinitatis
kl.11.15 EJ
kl. 10.00 BJ

kl. 10.00

