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Troen, håbet, kærligheden, livet,
alting får jeg af din gode hånd,
fremtidsmål og drømme får jeg givet,
bind mig tæt til dig med stærke bånd,
så jeg aldrig kommer til at glemme,
hvem jeg er, og hvor jeg hører hjemme.
100 salmer, 850,5

Lad os se på hinanden
Når man, som jeg, lige er flyttet et
nyt sted hen, bliver synet hurtigt
den vigtigste sans. Det er, som om
øjnene bliver slået til igen. Intet er
vane, og alt er nyt og skal ses: hvor
er de nærmeste indkøbsmuligheder?
Hvor er postkassen? Hvor kan jeg
parkere, når jeg skal have planlæg
ningsmøde med nabopræsten, og
hvordan kommer jeg hurtigst hen
til skolen? Øjnene står nærmest på
stilke, som jeg bevæger mig rundt i
de nye omgivelser.
Jeg tror, det er sundt engang imel
lem at få »slået øjnene til« igen. Når
vi er i vante omgivelser, glemmer
vi at se. Vi ser det, vi plejer – dvs.
ikke så meget. Nikker fraværende
til naboen og lægger så ellers kun
mærke til det, der ikke er, som det
plejer: bussen, der tydeligvis kom
mer for sent. Skraldespande, der
ikke er blevet tømt. Nogen, der gør
noget, der falder udenfor normen.
Så rynker vi panden. Det er det luk
kede, negative blik. Det, der straks
ser fejlen.
I disse dage nyder jeg at gå rundt
med det åbne blik på. Som den nye
præst i Nørre Søby og Heden, er der
meget, jeg skal lære. Men først og
fremmest er der meget, jeg skal se.
Faktisk vil jeg mene, at en af mine
primære opgaver her i de første uger
er at daske omkring i solskinnet og
kigge. Finde ud af, hvor andre er,
og hvor de ikke er. Gå tur over kir
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kegården og læse de
gamle navne. Og
frem for alt møde
andre: se på dem,
lade blikket mødes,
få en snak. Prøve
at huske navne og ansigter. Det er
åbne blikke, jeg møder, ikke luk
kede. Vi ser ikke bare hinanden an.
Det at skulle finde sig tilrette i
en ny sammenhæng er ikke nyt for
mig. Da jeg var færdig med at læse
teologi, vidste jeg, at jeg gerne ville
fortsætte i universitetsmiljøet og skri
ve en ph.d-afhandling om kunstne
ren og digteren William Blake. Jeg
vidste også, at jeg trængte til at
komme væk! Så jeg tog til England
for at fortsætte mine studier, først
den smukke universitetsby Oxford
i det sydlige England og så York,
den gamle vikingeby i det nordøst
lige hjørne. Jeg endte med at blive
derovre i otte år og stifte familie, og
på den måde kom jeg til at føle mig
hjemme, som man jo gør, når man
har sin daglige gang i en mindre by,
har arbejde og små børn. Alligevel
slap det mig aldrig helt: jeg følte mig
altid en lille smule udenfor. Jeg be
tragtede altid livet; øjnene faldt al
drig helt til ro.
Min engelske mand og jeg tog så en
stor beslutning og rykkede familien
op med rode, for vi ville til Danmark.
Jeg ville gerne være præst, og vi ville
også gerne, at børnene skulle vokse

op i Danmark. Og nu var det folk her,
der så på os: kiggede lidt skævt, når vi
talte engelsk sammen. Spurgte, hvor
vi var fra? Og vi købte bil og kørte
rundt på Fyn og så os omkring.
Nu føler vi endelig, at vi er landet,
og jeg er glad for at være i gang med
mit arbejde. Blikket er skruet på,
og verden er i gang med at åbne sig
på ny. Og jeg glæder mig meget til
ikke bare at lære mine egne sogne at
kende, men også jer »helt derovre« i

Sdr. Nærå. Kom og lad os mødes – i
kirken og ude i sommerens lys!
»Se fra en hård og frysende jord
der løfter sig højt en lærke.
Jeg ser det hele og jeg tror
den glæde er nær
som løfter os her.
Den bærer livets mærke.«
(Jens Rosendal,
»Som sol der rammer klodernes gang«, 2005)
Elisabeth Jessen

Amatør
Jeg handler meget sjældent i BYG
MA. Det er på grund af deres slo
gan: Ikke for amatører.
Jeg er rendyrket amatør – kan ikke
slå et søm i, uden det bøjer, så mig
vil de ikke handle med. Da jeg gik i
skole, skulle jeg i sløjdtimerne lave
en stol. Den skulle sammen med
klassens andre stole udstilles til den
årlige gymnastikopvisning. »Vi må
hellere stille din stol bagerst,« sagde
sløjdlæreren. »Hvis nu nogen skulle
sætte sig på den, kan det gå galt.«
Det er sandt nok, så jeg er amatør,
endda en dårlig én af slagsen. Det
er ikke nemt at være amatør. Fin
der man et skab i et IKEA katalog,
så får man det hjem i adskillige små
kasser sammen med en ofte dårlig
monteringsvejledning. Jeg er for
tabt, hvis ikke jeg havde min kone.
Der er mange andre eksempler på,
at det er svært at være amatør. Køb

en computer og installér den selv.
Har man en forsikrings-skade, skal
anmeldelsen udfyldes elektronisk,
selvom man ingen computer har.
Jo, jo, det er tidens udvikling el
ler afvikling afhængig af øjnene der
ser.
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Er kirken heller ikke for amatører?
Joh. Det er den da. Uanset om du
kan dit fadervor eller ej, er du altid
velkommen i kirken. Du skal dog
lige huske at rejse dig op 6 gange
under en højmesse. Hvis du ikke
rigtig ved, hvornår, så føler du må
ske, at de »professionelle kirkegæn
gere« kigger lidt forarget og tænker
»Amatør«. Lad dem tænke, hvad de
vil. Nyd salmesangen og orgelspil
let fra den som regel dygtige orga
nist. OK, der findes også organi
ster, hvor musikken lyder som høje
hvin. Også professionelle organister
kan spille som amatører. Syng selv
med, selvom din sangstemme ikke
er noget at prale af. Nyd præstens
prædiken. Hvis den er god, kan du
risikere at få noget med hjem. Hvis
ikke, nåh ja, så kan du jo bare lukke
ørerne. Kirken kan du bruge næsten,
som du vil. Hvis du en dag har lyst
til at besøge kirken bare for at få lidt
fred og tænke over tingene, så gør
det dog. Det er nok noget af det, jeg
holder mest af ved kirken.

som regel gratis at deltage i, bort
set fra det kulinariske. Du er altid
velkommen til arrangementerne.
Ingen ser skævt til dig. Tværtimod.

Kirken har professionelle ansatte.
De hjælper alle. Har du det skidt, så
prøv en samtale med præsten. Her
er der tavshedspligt. Graveren hol
der gravstederne professionelt. Hvis
du ser beskidte gravsteder, er det
som regel nogle, folk selv vil passe.
Her er det ikke den store fordel at
være amatør. Dit menighedsråd af
holder mange arrangementer i årets
løb, betalt af kirkeskatten. De er

Kirken er rummelig. Her er plads til
både amatører og professionelle.
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Vi synes selvfølgelig, du skal være
medlem af folkekirken og betale for
de mange ydelser, du kan få, men vi
lever i et frit land og ingen spørger
om medlemskort, hvis du dukker op
i kirken.
Har du som ikke-medlem brug for
en kirkelig handling, så står kirken
til rådighed. Blot skal du betale om
kostningerne. Det gælder også ved
begravelser eller bisættelser.
Det var godt nok en lang snak om
amatører eller professionelle, men
jeg kan bedst lide at komme de ste
der, hvor jeg bliver betjent af profes
sionelle, som sætter en ære i at give
mig den samme behandling, uanset
om jeg er en rendyrket amatør eller
er lidt inde i sagerne. Det sker des
værre ikke alle steder.

Jørgen Bai Jepsen

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb
i Sdr. Næraa kirke følgende lør
dage:
Lørdag den 7. juli kl. 11.00
Lørdag den 6. oktober kl. 11.00

Konfirmation lørdag den 14. april

Konfirmation søndag den 15. april
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Kirkegård for alle
En gammel drikkevise slutter sådan:
Når jeg dør, lad mig så begrave i en
kælder med ædel vin og med fødderne
ind mod muren og mit hoved mod tøndens tap.
Det er selvfølgelig også en måde at
ønske sig begravet på. Det går des
værre nok ikke. Så langt er liberali
seringen ikke nået.
De gammeldags kristne begravelser
er ikke mere »in«. I dag er bisættel
se og kremering den mest udbredte
form for afsked. Det betyder selv
følgelig, at der både nu og i frem
tiden bliver god plads på kirkegår
dene.

Ifølge dansk lovgivning har alle
uanset tro ret til få en gravplads på
folkekirkens kirkegårde i den by og
det sogn, hvor afdøde har boet.
Grundlæggende er det en samfunds
opgave at sørge for, at der er begra
velsespladser. Men det danske sam
fund har i århundreder overladt det
til folkekirken at løse denne sam
fundsmæssige opgave med sine kir
kegårde.

Derfor lyder anbefalingerne fra flere
biskopper, at man i højere grad end
i dag åbner op for, at andre religiøse
grupper – og ateister – vælger kirke
gården som et naturligt sted at be
grave deres døde.

Hvis bare folkekirkens kirkegårde
var begravelsespladser, hvor de af
døde blev afleveret og begravet/bi
sat uden videre, ja så var der ikke
de store udfordringer, men sådan
er det jo ikke i virkeligheden. Det er
ritualerne og de forskellige skikke,
der udgør vanskelighederne.

Jeg synes måske lidt forsigtigt, at
det ikke er et godt og gennemtænkt
argument. De få muslimer eller af
døde fra andre trosretninger, der
kan og vil vælge begravelse på en
kristen kirkegård, vil ikke udfylde
de tomme pladser, specielt ikke i de
mindre sogne. Næ, skal vi åbne op
for andre trosretninger, må der an
dre argumenter på bordet.

F.eks. er det mest almindelige for et
kristent menneske at blive begravet
i en kiste hvor ansigt og fødder vender mod øst. I den ortodokse kirke
vender fødder og ansigt mod syd,
og hos muslimer anbringes afdøde
som udgangspunkt ikke i kiste, men
lægges svøbt i hvide stykker klæde
i jorden på højre side med ansigtet
mod Mekka.
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Fredningstiden er 20 år i folkekir
ken, men ikke hos muslimer, hvor
en grav gælder for evigt.
Nogle religiøse grupper har også tra
ditioner for at spise medbragt mad
ved graven.
Der er sikkert flere forskelle.
Det her handler vel i bund og grund
om, hvor og hvordan mennesker i
de forskellige trosretninger føler sig
bedst tilpas.
Menighedsrådenes kirkegårdsved
tægter er vedtaget på grundlag af
kristen etik. Har alle trosretninger
samme opfattelse af etik? – næppe.
Dermed mener jeg ikke, deres op
fattelse af etik er forkert, bare an
derledes.
For at undgå for mange konfron
tationer er det nok bedst at man
på tværs af religioner kan finde en
brugbar løsning for alle parter.
Vi vil ha fre’ her til lands.

ARRANGEMENTER
Kirkecykeltur
Onsdag den 27. juni
kl. 16.00 fra Sdr. Nærå kirke
Så er det endnu en gang tid til at
gøre cyklerne klar til vores årlige
kirkecykeltur.
Vi begynder kl. 16.00 for at kunne
være hjemme, inden mørket og af
tenkøligheden har sænket sig for
meget.
Turen går denne gang til den nyre
noverede Fraugde kirke.

Efter at have hørt lidt om Fraugde
kirke, cykler vi til Sanderumgård,
hvor vi har fået lov at spise vores
mad, og derefter vil Erik Vind for
tælle lidt om arbejdet med Den ro
mantiske Have.

Jørgen Bai Jepsen

Datoer for
konfirmation
2019:	  5. maj
2020: 26. april
2021: 18. april
2022:	  1. maj

På hjemturen gør vi holdt ved
Davinde kirke til en afsluttende af
tensalme.
Og som vanligt har vi O.P. Ander
sen med.
Så kom I blot med en madpakke og
cykelhumøret.
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Babysalmesang
Vi opstarter et nyt hold babysalme
sang efter sommerferien fra fredag
den 17. august kl. 09.30, i alt 7 fre
dage.
På holdet optages ca. 10 babyer fra
nyfødte til kravlealderen.
Babysalmesang i folkekirken er op
stået ud fra en viden om, at sang og
musik stimulerer barnets musikal
ske og sansemotoriske udvikling.
En baby forstår ikke salmerne, men
babyen kan sanse stemningen og
atmosfæren, og tekst og melodi kan
lagre sig i barnets underbevidsthed.
Babysalmesang giver desuden en
mulighed for at opleve kirkerum
met og nyde musikken på en ufor
mel måde.
Derudover giver babysalmesang dig
inspiration til at synge og bevæge
dig med din baby derhjemme.
Alle er velkomne
Babysalmesang kræver ikke et stort
kendskab til kirken, og du behøver
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ikke være et musikalsk geni for at
deltage. Alle kan være med!
Husk, at din stemme er din babys
yndlingsstemme.
Har du tid og lyst er der bagefter
hyggeligt samvær med kaffe og kage
i kirkeladen.
Arrangementet er gratis.
Hvis du er interesseret i at gå til ba
bysalmesang, kan du kontakte un
dertegnede:
kirkesanger Marie Maegaard
Tlf. 51939497
m_maegaard@yahoo.dk
Du kan også skrive besked på kir
kens facebookside.
Flere oplysninger og fotos fås på
www.snkirke.dk

Kirkegårdsvandring/
Hvad gravstenene
fortæller
torsdag den 23. august kl. 18.30
I forrige nummer af kirkebladet ori
enterede vi om, at menighedsrådet
i løbet af foråret ville afholde en
kirkegårdsvandring. Det er blevet
besluttet at udskyde dette arrange
ment til torsdag den 23. august kl.
18.30.

Bag de mange gravsten er der en hi
storie at fortælle, og nogle af disse
historier vil vi finde frem til denne
aften. Måske nogle af jer kan sup
plere/fortælle andre historier.
Desuden vil graver Ulrik Korsgaard
fortælle om, hvor langt vi er kom
met med udviklingsplanen og selv
følgelig svare på spørgsmål fra de
besøgende.
Menighedsrådet vil tillige orientere
om kommende operative tiltag i
planen. Den overordnede plan lig
ger ikke i helt faste rammer, så hvis
I har nogle gode ideer, er I velkom
men til at lufte dem.
På kirkens hjemmeside www.sn
kirke.dk kan I iøvrigt følge med i ud
viklingen i form af tekst og billeder.
Vi mødes i Kirkeladen, og slutter af
i Kirkeladen med sandwich og øl/
vand/kaffe.
Vi håber på en lun og stemningsfuld
aften, hvor vi kan nyde naturen og
fællesskabet på vores smukke kirkegård.

Sogneudflugt
søndag den 2. september kl. 7.15
Vi har ændret programmet for sog
neudflugten. Vi tager ikke til Dre
slette/Hagenskov alligevel, vi vurde
rede, at det blev for dyrt i forhold til
det, vi ville få ud af det.
I stedet går turen til det vestjyske,
til gudstjeneste i den nyere Hjerting
kirke kl. 10.00. Efter gudstjenesten
får vi en rundvisning. Robert Ja
cobsen har lavet en spændende al
terudsmykning af skrot fra Esbjerg
havn.
Herefter kører bussen til restaurant
Sjelborg Strand, hvor middagen ind
tages.
Eftermiddagens program består i at
se Tirpitz, det nye og spændende
bunkermuseum ved Blåvand. Det
er bygget vældig flot ind i landska
bet og ud fra bunkeren fra 2. ver
denskrig. Museet er inddelt i 3 sale,
en, der fortæller om 2. verdenskrig,
en om ravets historie og den sidste
landskabets historie. Der er også
mulighed fra museet at gå ind i bun
keren. Eftermiddagskaffen får vi på
museet.
Hjemturen går mod Esbjerg, hvor vi
gør holdt ved Svend Wiig Hansens
monumentale skulptur: Mennesker
ved havet. Vi er hjemme ved 19.30
tiden.
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Vi får som vanligt kaffe og Karens
hjemmebagte boller på vej derover,
og en forfriskning på vej hjem.

musikledsagelse af »Jepsen-trioen«,
som er blevet til en kvintet i mel
lemtiden.

Alt dette får I for kun kr. 200 pr.
person.

Efter gudstjenesten serverer menig
hedsrådet brød, ost og et glas øl.

Tilmelding fra onsdag den 27.
juni kl. 9.00 til
Annette Lomholt, tlf. 6597 2299,
mail: a.m.lomholt@gmail.com
Inge Dalsgaard, tlf. 6599 1164,
mail: idj@km.dk

Høstgudstjeneste
Søndag den 16. september
kl. 14.00
Traditioner er gode at holde fast i.
Så igen i år holder vi høstgudstje
neste i teltet ved Markhuset med

Menighedsrådsmøder:
Tirsdag den 26. juni kl. 9.00
Møderne foregår i Kirkeladen.

Aktivitetskalender
Dato
Tidspunkt Sted
10. juni
Kl. 14.00
Kirke/præste-	
		
gårdshave
27. juni
Kl. 16.00
Kirkecykeltur
		
fra kirken
7. juli
Kl. 11.00
Kirken
17. august Kl. 9.30
Kirken
23. august Kl. 18.30
Kirkegården/		
Kirkeladen
2. sept.
Kl. 7.15
Fra kirken
			
6. sept.
Kl. 19.30
Kirkeladen
16. sept.
Kl. 14.00
Markhuset
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Arrangement
Sommermøde m/Jacob
Ørsted
Fraugde/Sanderumgård/
Davinde
Lørdagsdåb
Babysalmesang begynder
Kirkegårdsvandring/lad
gravstenene fortælle
Sogneudflugt
til Hjerting/Tirpitz
Læsekreds
Høstgudstjeneste

Læsekredsen
Vi mødes i Kirkeladen
kl. 19.30.
Gamle som nye deltagere er velkom
ne.
Vi mødes til efteråret.
Torsdag den 6. september:
Lars Mytting:
Svøm med dem, som drukner.
Tirsdag den 23. oktober:
Tove Ditlevsen: Ansigterne
Tirsdag den 27. november:
Erling Jepsen: Biroller
Der er fælles bestilling af bøgerne
på Biblioteket.

Siden sidst
Dåb:
7/4: Philip Simonsen Pallisborg
20/5: Line Baduin
Vielse
12/5: Emma Marquard
Dahl Christiansen og
Nicolai Ingvardt
Christiansen
Kirkelig Velsignelse
19/5: Christine Sylvester Boserup
og Steffen Sylvester Boserup
Begravelse/bisættelse
15/3: Henry Hoby
6/4: Niels Andersen
1/5: Elly Borghild Jacobsen

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. 9165 2224,
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,
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
Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.
www.snkirke.dk
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
JUNI
17. 3.s.e.trin
24. 4.s.e.trin

SDR. NÆRAA
kl. 10.00 JO
kl. 10.00 ID

ÅRSLEV
kl. Ingen
kl. 11.30 BJ

SDR. HØJRUP
kl. 10.00 BJ
kl. Ingen

JULI
1. 5.s.e.trin
8. 6.s.e.trin
15. 7.s.e.trin
22. 8.s.e.trin
29 9.s.e.trin

kl. 11.15 EJ
kl. 10.00 ID
kl. 10.00 ID Kk
kl. 14.00 PJ
kl. 10.00 JO

Ingen
kl. 10.00
Ingen
kl. 10.00
kl. 11.30

kl. 10.00
Ingen
kl. 11.30
Ingen
Ingen

AUGUST
5. 10.s.e.trin
12. 11.s.e.trin
19. 12.s.e.trin
26. 13.s.e.trin

kl. 10.00 JO
kl. 10.00 JO Kk
kl. 11.15 EJ
kl. 10.00 ID

Ingen
kl. 11.30 BJ
Ingen
kl. 10.00

kl. 10.00 BJ
Ingen
kl. 10.00
Ingen

SEPTEMBER
2. 14.s.e.trin
9. 15.s.e.trin
16. 16.s.e.trin
		
23. 17.s.e.trin
30. 18.s.e.trin

kl. 7.15 Sogneudflugt
Ingen
kl. 10.00 JO
kl. 10.00
kl. 14.00 ID
Ingen
Høstgudstjeneste i Markhuset
kl. 11.15 EJ
kl. 14.00 Høst
kl. 10.00 ID
Ingen

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

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, EJ: Elisabeth Jessen, PJ: Peter Jensen, ID: Inge Dalsgaard: Kk: kirkekaffe

