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Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst:
Bring korn i lo og lade!
bring frugt bag dunkle blade!
bring hjertet fred og trøst!
(En stille høstlig brusen, vers 4)

Overvågning
Der har netop været afholdt VM i
fodbold i Rusland. Som noget nyt
blev videoovervågningssystemet,
VAR, taget i brug. Det skal hjælpe
dommeren til i en tvivlsom situation at træffe den korrekte afgørelse.
Spillet stoppes, mens dommeren
kigger på videooptagelse af den pågældende situation og kan træffe
den korrekte afgørelse.
Systemet har været diskuteret. Er
det vigtigst med en korrekt afgørelse, eller ødelægger det flowet i spillet? Det er der delte meninger om,
men det må nok ses som udslag af
den tendens, der præger ikke bare
det danske samfund, men nutidens
samfund, at tingene skal være korrekte. Og den stadig mere avancerede teknik udfordrer os og gør det
svært at sige nej til det, der er mulighed for.
Det er ikke meget fodbold, jeg har
set, men jeg husker da, at det er blevet diskuteret og indimellem højlydt,
om det var en korrekt dommerafgørelse, om der skulle have været straffespark, eller der ikke skulle have været frispark, og at det kunne påvirke
kampens resultat. Dommeren kan
ikke være lige tæt på hele tiden, og
skal det fungere som spil, må man
vel tage med, at afgørelsen ikke altid
kan være helt korrekt.
Samtidig var der et indslag om natteovervågning af demente på plejehjem. Ikke for at spare penge lyder
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det, men af hensyn til den demente,
som så ikke bliver vækket flere gange i løbet af natten, når nattevagten
er inde for at se til beboeren. Omvendt har det også været nævnt, at
der kun er én ansat om natten, så
det er måske begrænset, hvor meget vedkommende kan nå at se ind
til hver enkelt. Og er der så ikke en
tryghed i trods alt at kunne holde
øje med den demente, så man kan
være der, når der er behov for det?
At holde øje med, det handler overvågning om. Vi kan holde øje med
hinanden af omsorg. Men der bliver
også holdt øje med os. De mange
overvågningskameraer, der er opstillet på offentlige steder, er sat op
for at hindre overfald, kriminalitet,
hærværk, og hvis det sker, så med
større mulighed for at finde frem til
de pågældende.
Overvågningskameraer er dog kun
en ganske lille del af den store overvågning, der i øvrigt finder sted. De
fleste af os har mobiltelefon, diverse
kort, der registrer, hvor vi handler,
hvad vi køber, til hvilket beløb, og
hvor vi befinder os. Og ikke bare registreres det, det bruges også systematisk til at ændre vores forbrugsmønster, indkøbsvaner, livsstil og
meget mere.
Samlet set er overvågning et indgreb i den menneskelige frihed. Det
kan give en følelse af tryghed, men
primært kigger overvågningskame-

raets øje med for at se, om vi gør
noget forkert. Mistilliden tager livtag med tilliden, som det danske
samfund er bygget op på. Og tænk
om næste skridt er, at der indføres
VAR over vores liv, og der råbes fra
tagene: VAR-ulven kommer? Og
alt, hvad vi foretager os, skal igennem en grundig korrekthedstest? Så
kan vi kun frygte udfaldet af den afgørelse.
I 1970 sang Trille den provokatoriske sang om »Ham Gud«, hvis øje i
det høje ser alt, hvad vi foretager os,
ham Gud er eddermame svær at få
smidt ud. Et opgør med den Gud,
der har et vågent øje på os, overvåger os for at dømme og straffe lovovertræderen.
Men det er en anden side af Gud,
Jesus lærer os at kende. Gud har øje
for os, ikke for at straffe os, men for
at være os til hjælp og støtte. Flere
af vore salmer handler om det omsorgsfulde øje: »Sjælesørger fra det
høje, hold med os et vågent øje«.
I »Du som har tændt millioner af
stjerner« synger vi om Gud, der vogter og værner, så vi kan leve og sove
trygt. I det rum af tillid og tryghed
beder vi om tilgivelse for det, vi ikke
fik nået, gjort eller sagt og minder
os selv om, hvor vigtigt det menneskelige fællesskab er.
En norsk salme »Nogen må våge
i verdens nat« er skrevet med udgangspunkt i Jesu egen bøn i Getsemane have, umiddelbart før han
blev taget til fange. Det er en salme

om, at vi har brug for at være »holdt
øje med« og hjulpet på vej i livets
pressede, vanskelige og for mennesker umulige situationer. Og salmen
munder ud i en bekendelse, at den
»nogen« er Gud, som vi hører til hos
i alle situationer.
1. Nogen må våge i verdens nat,
nogen må tro i mørket,
nogen må være de svages bror,
Gud, lad din vilje ske på jord!
Hjælp os at følge dit bud!
2. Nogen må bære en andens nød,
nogen må vise mildhed,
nogen må kæmpe for andres ret,
Gud, lad dit riges tegn bli’ set!
Hjælp os at følge dit bud!
3. Herre, du våger i verdens nat,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser os Kristi dag!
Selv under livets hårde slag
er vi hos dig, du vor Gud!
Den overvågning kan vi kun være
taknemlige for at få lov at blive i.
Den var, er og bliver aldrig nogen
korrekthedsafgørelse, men ser på os
med nådens og kærlighedens milde
øjne. Og for dem må selv VAR-ulven vige.
Inge Dalsgaard
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Hvem bestemmer?
Liturgi er den betegnelse, man bruger om den kristne gudstjeneste og
dens ritualers forløb. Når en gudstjeneste i Den Danske Folkekirke
altid virker genkendelig, uanset,
hvor i landet den finder sted, er det
fordi den følger de anvisninger, som
er angivet i folkekirkens ritualbøger.
Der kan forekomme variationer,
men overordnet set har alle gudstjenester den samme liturgi, som folkekirkens præster er forpligtede til
at følge. Det kaldes autorisation - en
slags lov, ikke vedtaget af folketinget
men sågar af selveste majestæten.
Ordet liturgi lyder lidt »højlærd«. I
Det Nye Testamente optræder ordet
ikke som knyttet til gudstjenester i
den kristne menighed. Her bru
ger
man f.eks. ordet »sammenkomster«.
Nå, pyt med det.
I grunden er der en ting, der falder mig for brystet. Martin Luther
modsagde et hierakisk system med
paven, kardinaler, biskopper, præster og så til sidst menigheden. Han
sagde: »Alle døbte mennesker står
lige overfor Gud og har direkte adgang.« »Præster er nogle, som menigheden skal ansætte til at forkynde.« Hm…,og hvordan ser det så ud
i Den Danske Folkekirke?
Her har vi majestæten, kirkeministeren, biskopperne, provsterne, præsterne og til sidst menigheden, og
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skal der ændres lidt i liturgien, skal
man spørge biskoppen, så helt efter
Luthers reform kører løbet ikke.
»Jamen kæreste hr. Jepsen – vi kan
da ikke bare have en folkekirke uden
vedtagne regler. Gudstjenesten skal
være genkendelig.« Nåh ja, men overfor hvem? Biskopper, provster, præster eller menigheden?? Ja, det er et
stort spørgsmål.
Netop derfor har der i et par år været nedsat et udvalg til at komme
med overvejelser om forholdet mellem autorisation og frihed i Folkekirkens liturgi. Overordnet – Hvem
bestemmer? I den kommende tid
får menighed og menighedsråd mulighed for at debattere dette emne.
Spændende bliver det. Vi håber, alle
interesserede vil give deres meninger
til kende, så vi stadig kan bevare og
udbygge vores Folkekirke.
Udvalgsarbejdet har resulteret i 3
modeller:
1.	Den konservative, som ikke indebærer væsentlige ændringer.
2.	Den Frie, hvor menighed og
præst vil få stor indflydelse på,
hvad der skal bedes, siges, synges og gøres.
3.	Mellemvejen, hvor gudstjenestens
struktur og ordlyd i udvalgte dele
autoriseres. Derudover er det frit.

skyld nadveren, hvor ordene er så
billedlige, at jeg ikke deltager i den.

Jeg vil godt starte debatten ved at
sparke lidt i den tørre jord. Jeg tror
mange, som jeg undres over nogle
ritualer i de kirkelige handlinger. Jeg
kan f.eks. ikke forstå, at Det Gamle
Testamente stadig bruges. Det beror jo for en stor del på myter. Her
var Gud en hævnens Gud og ikke
den barmhjertige Gud. Har Han en
mening til Han tager en ny? Næh,
den køber vi ikke. På mig virker det
forkert, at liturgien indebærer læsning fra dette testamente. Lad jøderne om det.
Birte og jeg har deltaget i gudstjenester i Tyskland. Her har vi set
præster, der ikke på noget tidspunkt
under gudstjenesten vender ryggen
til menigheden. Det synes jeg helt
er i Luthers ånd.
Nu kommer jeg nok tæt på. Lidt
provokerende måske, men jeg er
døbt, og jeg har bekræftet min kristne tro ved konfirmationen. Jeg har
egentlig ikke hver gang jeg er i kirke, brug for at bekræfte min tro via
trosbekendelsen, eller for den sags

»Næh, nu går du for vidt!« »Der er
mange, for hvem disse ritualer betyder meget.« Ja, jeg ved det godt,
men jeg kunne ikke lade være. Der
skal da være lidt provokation i debatten. Jeg har altid indrømmet, at
jeg er kulturkristen. Jeg tror, der er
mange, der har det ligesådan. Tro er
tvivl for mig. Jeg tænker mest i billeder. Derfor har jeg det svært, hvis
Gud bliver gjort for menneskelig i
gudstjenesterne. Det kan være svært
at forstå, at Gud er med overalt, når
familier rammes hårdt, når der er
krig og ufred i verden. Han kan ikke
tage sig af hver enkelt af de milliarder af mennesker på jorden billedligt set. Jeg kunne godt tænke mig,
at liturgien mere gik i den retning, at
gudstjenesterne prøvede at påvirke
det enkelte menneske til at opføre
sig ordentligt og ikke bare få at vide,
at det klarer Gud., hvis du beder til
Ham. Han er med dig overalt. Gud
skal bo i dig, men ikke som et menneskebillede, helst som ånd.
Jeg tror, det er nogle af de ting, der
gør, at mange mennesker i et moderne samfund har det svært med den
kristne tro. Hvis de også tænker i billeder, ser de Gud stå i døren og sige
goddag og velkommen til alle mennesker, der dør, alt imens han skal tage
vare på resten, og det gør Han ikke
særlig godt med alt det bøvl i verden.
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Der kan være meget stor forskel på
sognene i vores lille land. Derfor synes jeg, det ville være fint at have
friheden til at kunne tilrettelægge
gudstjenesten efter de enkelte menigheder.
Nå, det var en ordentlig lektie, ikke
fra en sur gammel mand, men én
der håber, at vores gamle Folkekirke og den kristne tro, med alt
hvad den indebærer, kan fylde mere
i hverdagen. Der er nok for få, der
tænker på, at vores kristne kulturarv betyder, at vi har et demokratisk
samfund med en stor del af frihed

til at sige og gøre hvad vi vil. Hvis vi
ikke passer på det, ja så har vi hurtigt et andet samfund.
Jeg har nok startet debatten lidt provokativt, men synes, det er vigtig
med alle meninger i det kirkelige demokrati.
Kom så i gang alle sammen. Kirkens plads i samfundet er af stor betydning. Større end vi aner.
Debatoplægget »Hvem bestemmer«
kan ses på Fyens Stifts hjemmeside
Jørgen Bai Jepsen

Cykeltur 2018
Onsdag den 27. juni kl. 16.00 med
en temperatur på 25 grader var ca.
45 forventningsfulde mennesker klar
til årets cykeltur. (O. P. Anderson
og 12 andre valgte dog bilen.)

Første mål var Fraugdegård, hvor
baron Torben Bille Brahe tog imod.
Han havde taget sin datter med. De
havde lige lavet generationsskifte,
så nu boede hun i hovedbygningen
med sin familie.

Cykelholdet drog afsted med Inge
i spidsen, nogle på el-cykel men de
fleste med rugbrødsmotor.

Torben Bille Brahe fortalte om gårdens historie. Hovedbygningen er

Torben Bille Brahe og datter.

Fraugdegård.

6

Kirken er en meget stor og flot
landsbykirke og kirkegården nærmest parklignende.
På kirkegården står en kæmpe grav
sten for forfatteren Morten Korch.
Turen gik videre ad små veje mod
Sanderumgaard. Her tog Erik Vind
imod. Han fortalte lidt om gården og
Den romantiske Have. O. P. Anderson var heldigvis nået frem, så madpakkerne blev nydt i den dejlige have.

Anne Sofie Bredmose Jakobsen.

opført som et dobbelthus i 1588
med fornemt fynsk bindingsværk.
200 år efter blev en »fin facade«
med en bred trekantet kvist klistret
på. Det var moderne dengang.
Herefter gik turen til Fraugde kirke,
hvor sognepræst Anne Sofie Bredmose Jakobsen tog imod og fortalte
om kirken. Salmedigteren Thomas
Kingo som ligger begravet i kirken,
har aldrig været præst i Fraugde,
men han ejede kirken, mens han var
biskop over Fyens Stift.

Med ca. 15 myggestik cyklede vi
derefter hjem efter en dejlig tur i flot
vejr. Tak til alle, som var med.
Birte Aakær Jepsen

Sandkasser i kirken
Inge Bjarke og hendes mand har
vært på cykeltur langs Weser. Turen startede, hvor Weser begynder,
nemlig i Hannoversch Münden i
Tyskland. Inge skriver følgende:
»På vores cykeltur var vi inde i St.
Blasius kirken i Hann. Münden, og
der så vi noget ret specielt: En sandkasse (i korsform) til børn!«

Erik Vind fortæller.
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Hjerting Kirke.

neste i den nyere Hjerting kirke kl.
10.00. Efter gudstjenesten får vi en
rundvisning. Robert Jacobsen har
lavet en spændende alterudsmykning af skrot fra Esbjerg havn.
»Godt nok mærker man i de tyske
kirker en stor imødekommenhed
over for børn, men ligefrem en sandkasse, der da også må give en hel del
fejearbejde til kirketjeneren....«
Ja, ja, der findes mange ideer rundt
omkring til at få flere mennesker i
kirke.

Kirkegårdsvandring/
Hvad gravstenen
fortæller
Torsdag den 23. august kl. 18.30
Arrangementet er aflyst på grund af
tørken.

Herefter kører bussen til restaurant
Sjelborg Strand, hvor middagen indtages.
Eftermiddagens program består i
at se Tirpitz, det nye og spændende
bunkermuseum ved Blåvand. Det
er bygget vældig flot ind i landskabet og ud fra bunkeren fra 2. verdenskrig. 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
bunkeren. Inden vi går ind, får vi ½
times information i bussen.

Sogneudflugt
Søndag den 2. sept. kl. 07.15
Lidt tidligt begynder vi på sogneudflugten til det vestjyske, til gudstje8

Sjelborg Strand.

Høstgudstjeneste
Søndag den 16. sept. kl. 14.00
Traditioner er gode at holde fast i.
Så igen i år holder vi høstgudstjeneste i teltet ved Markhuset med musikledsagelse af »Jepsen-kvintetten«.
Tirpitz Museum.

Eftermiddagskaffen får vi på museet. Og fra Tirpitz begynder vi hjemturen og er hjemme ved 19-tiden.
Vi får som vanligt kaffe og Karens
hjemmebagte boller på vej derover,
og en forfriskning på vej hjem.
Alt dette får I for kun kr. 200 pr.
person, som betales i bussen.
En lille ændring: Da vi af hensyn til
gudstjenesten i Hjerting kirke tager
hjemmefra tidligt, undlader vi at lægge hjemturen over Esbjerg og Svend
Wiig Hansens skulptur: Mennesker
ved havet. Hvis tiden tillader det, lægger vi i stedet turen mod Hjerting via
skulpturen og får den at se fra bussen.
Arrangementet er udsolgt. Der er oprettet en venteliste.

Menighedsrådsmøder:

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet brød, ost og et glas øl.
De øvrige år har solen nok skinnet,
men det har blæst en del. Jeg ved
ikke, om der er noget med 3. søndag
i september, men det er den søndag,
det passer bedst at lægge høstgudstjenesten, så vi håber, blæsten lægger
sig, og solen skinner blidt og dejligt.

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb
i Sdr. Næraa kirke:
Lørdag den 6. okt. kl. 11.00

Onsdag den 29. august kl. 9.00
Torsdag den 27. sept. kl. 13.00
Onsdag den 24. okt. kl. 19.00
Onsdag den 28. nov. kl. 16.00
Møderne foregår i Kirkeladen.

Datoer for
konfirmation
2019:	  5. maj
2020: 26. april
2021: 18. april
2022:	  1. maj
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Sognearrangementer
i Kirkeladen
Fri entré. Der serveres kaffe á 10 kr.
Og alle er velkomne.

Onsdag den 3. okt. kl. 19.30
Jesper Bugge Kold:
Krigsturisten
Om sit foredrag skriver Jesper: »Med
udgangspunkt i bogens karakterer
handler foredraget om fænomenet
krigsturister. Det er folk, som drager
ud til verdens brændpunkter for at
få et adrenalinsus. For nogle er det
ikke længere nok at besøge en strand
i Normandiet, se krigsfilm på Netflix
eller springe faldskærm for at opleve
spændingens sus. I stedet drager de,
ligesom Krigsturistens hovedperson Niels, ind i krigszoner som Libyen, Mali, Ukraine og Syrien, mens
kamphandlingerne står på. I Niels’
tilfælde for at søge den spænding,
han til dagligt mangler derhjemme
sammen med sin kone, sine børn og
på sit job som gymnasielærer.
  For at kunne skrive en troværdige
og samtidig levende historie har jeg
allieret mig med korrespondenterne
Rasmus Tantholdt, Puk Damsgård
og Matilde Kimer, Politikens Marcus Rubin, krigsfotograf Jan Grarup
og TV2-fotograf Morten Storch,
der alle har bidraget med stof til historien. Jeg har selv besøgt Beirut i
Libanon og selv gået rundt i flygtningelejren Shatila, der spiller en
central rolle i bogen. Jeg vil i foredra10

get fortælle om,
hvordan det har
været at arbejde
sammen med så
dygtige kapacite
ter, ligesom jeg
vil berette om
min researchtur
til Beirut.
Fra 0 til 100.000 læsere
Jeg kommer også ind på mit forfatterskab og om, hvordan det er, at gå
fra at være en håbefuld forfatter med
et manuskript, som ingen vil udgive,
til få år efter at blive nomineret til
debutantprisen og udkomme i USA,
England, Canada, Australien, Tyskland, Østrig, Tjekkiet etc.
Min øvrige to bøger Vintermænd
(No
mineret til BogForums Debutantpris 2014) og Land i datid (Månedens bog i Gyldendals Bogklub)
er begge udkommet på tysk og engelsk og førstnævnte også på tjekkisk«.
Velkommen til en spændende aften.

31. oktober kl. 19.30
Mathilde Kimer:
Det nye Rusland og hvad der
venter i Putins fjerde (og formentlig sidste) præsidentperiode
Matilde Kimer er DR’s udenrigskorrespondent i Rusland og Ukra-

ine, som hun
siden 2009 har
dækket intenst,
og hvor hun
gennem de seneste år har fået
rosende omtale
for sine prisbelønnede autentiske reportager
fra konflikten i den krigshærge
de
region mellem Kiev, Krim og Moskva. I dag giver Matilde som foredragsholder sit publikum et unikt
indblik i den ukrainske revolution
– et foredrag, der efterlader salen
med eftertænksomhed.

Matilde Kimer foredrag er inspirerende og gribende, og går helt ind
bag konflikten i Ukraine og resten
af Østeuropa.

Derudover er Matilde Kimer forfatter til den meget omtalte bog
»Krigen Indeni«, som beretter om
den ukrainske revolution (Udgivet august 2016). Det var langt fra
planlagt, at Matilde Kimer skulle
være udenrigskorrespondent lige i
Rusland. Men i 2002 besøgte hun
landet som resultat af en hjertesorg, og så tog tingene pludselig
fart. Matilde begyndte at studere
sproget og kulturen og blev fuldstændig forelsket i det gale land,
folket og omvæltningerne, som var
alt andet end Korsør, hvor hun selv
er født.

Denne aften vil
Jørgen tage sin
harmonika med
i kirkeladen og
causere over dan
ske troubadurer,
bl.a. Sigfred Pedersen.

I januar 2017 modtog Matilde Den
Berlingske Fonds Journalistpris for
sin dækning af krigen i og omkring
Ukraine.

Mathilde Kimer havde også en udsendelse i fjernsynet i forsommeren
forud for VM i fodbold, hvor hun
rejste rundt sammen med tidligere
fodboldspiller og VM-vært Peter
Møller til de byer, hvor danskerne
skulle spille. Den hed »På udebane i
Rusland med Møller og Kimer«.

Syng og spil dansk
onsdag den 14. nov. kl. 19.30
med Jørgen Bai Jepsen

Naturligvis bliver der også fællessang.
Vi tror, det bliver en festlig aften i
kirkeladen.

Fyraftenssang
efteråret 2018
Der er så god tilslutning til Fyraftenssang, hvor lokale personer udvælger
sange og fortæller lidt om/fra deres
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i Storkøbenhavn og i Skagen, været på højskole, har rejst meget, har
boet i England i en årrække – og er
nu landet her på dejlige Midtfyn.
Jeg er præst, men har ikke været
det så længe. I stedet har jeg brugt
min tid på litteraturen og kulturen,
og på det sted, hvor teologien eller
troen møder kunstarterne. Kom og
syng med!«

liv, at vi har valgt at fortsætte dette
koncept. Vi begynder som sædvanligt kl. 17, og slutter senest 17.45.
   I efterårets kalender er der blevet
plads til Fyraftenssang to gange – i
september og oktober. I november
får vi lejlighed til at synge sammen
ved Spil Dansk-arrangementet, som
i år hos os falder lidt senere end
vanligt, nemlig 14. november.
Onsdag 26.9. kl. 17.00
Ved den første Fyraftenssang i efteråret får vi lejlighed til at høre
nærmere til vores nye præst, Elisabeth Engell Jessen, som har sit hovedvirke i Nr. Søby og Heden. I sidste nummer af Kirkebladet fik vi en
præsentation af hende, så vi bringer
blot en kort introduktion her.
   Vi har bedt Elisabeth om at vælge
sange, der dels betyder noget for
hende, dels har forbindelse til hendes liv, og herom siger hun:
»Jeg glæder mig til at dele sangene
fra mit liv med jer. Jeg er vokset op
12

Onsdag 24.10. kl. 17.00
Egon Jensen er
kendt af mange
som en flittig
deltager i kirkens
mange aktiviteter. Han er født i
1936 i Hvorslev
Bakker, mellem
Viborg og Randers. Efter at have
afsluttet sin uddannelse som møbelsnedker var han 18 mdr. i militæret. Han bosatte sig senere i Sdr.
Nærå sammen med Ruth, som han
har tre sønner og en datter med, og
han har nu hele syv børnebørn.
Egon var gift med Ruth i 49 år indtil hendes død i 2009.
Sit virke har han haft inden for møbelproduktion, bl.a. var han leder
af Institutionsmøbler på Farstrup
Stolefabrik i hele 25 år.
Som 63-årig gik han på efterløn,
og nyder nu tilværelsen som pensionist.

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.

Kirkehøjskolen
Midt på Fyn
efterår 2018
Kirkehøjskolen er funderet i et
bredt samarbejde mellem sogne og
menigheder på Midtfyn arrangeret
af en kreds af medlemmer og præster. Temaet i efteråret er: Tro, tab,
vandring, dåb.
  Det foregår i Ryslinge Valg
me
nigheds mødesal, Åskovvej 2. over
5 torsdage fra kl. 19-22. Det koster
60 kr. pr. aften incl. kaffe. Alle er
velkomne.
Program:
Tirsdag den 25. september:
De første kvindelige præster og

en nuværende v/seminarielektor
Marianne Rasmussen og sognepræst
Lene Kjær Andersen, Ringe.
Tirsdag den 9. oktober:
Ekskursion til Kværndrup kirke v/
sognepræst Dorte Winther.
Skynd dig langsomt v/forfatter og
kulturjournalist Erik Lindsø.
Tirsdag den 6. november:
Alt er sagt med Fadervor v/historiker Bent Jensen.
Tirsdag den 20. november:
Om troen i sproget og troen på spro
get v/sprogforsker Sune Vork Stef
fensen.

Kirkegårdsstakster
I Midtfyn provsti er der ens takster på kirkegårdene. Disse takster reguleres en gang årligt med
en procentsats, som udmeldes af
Kirkeministeriet. For knap 10 år
siden blev det pligtigt, at der også
skulle påregnes moms, hvorfor taksterne fik en 25% stigning. Det er
ikke noget, kirken kan ændre på.
Men vi vedtog i Midtfyn provsti,
at der til erhvervelse og fornyelse af
både kiste- og urnegravsteder skulle
gives fuldt tilskud til folkekirkemedlemmer.
  Nu er det i provstiet også vedtaget, at der pr. 1. januar 2019
gives fuldt tilskud til gravkastning
og urnenedsættelse til folkekirke13

medlemmer, så det ikke kommer til
at koste noget at komme i jorden
på kirkegården. Man kan sige, at
medlemmer af folkekirken gennem
kirkeskatten har betalt for en plads
på kirkegården. Ikke-medlemmer
betaler fortsat det fulde beløb.
   Hvis man gerne vil have graveren
til at passe gravstedet, betaler alle
den udmeldte takst.

Taksten er i 2018:
Erhvervelse og fornyelse koster for
1 kisteplads i en fredningsperiode
ca. 7.000 kr. og for 2 kistepladser
det dobbelte.
   Gravkastning koster kr. 3.447,82,
og urnenedsættelse kr. 557,73.
Taksterne ligger på kirkens hjemmeside.


Aktivitetskalender
Dato
Tidspunkt Sted
2. sept.
Kl. 7.15
Fra kirken
			
6. sept.
Kl. 19.30
Kirkeladen
16. sept.
Kl. 14.00
Markhuset
26. sept.
Kl. 17.00
Kirken
			
3. oktober Kl. 19.30
Kirkeladen
			
23. oktober Kl. 19.30
Kirkeladen
24. oktober Kl. 17.00
Kirken
			
31. oktober Kl. 19.30
Kirkeladen
			
14. nov.
Kl. 19.30
Kirkeladen
			
27. nov.
Kl. 19.30
Kirkeladen
9. dec.
Kl. 19.00
Kirken/kirkeladen
			
			
			
20. dec.
Kl. 8.00 og Kirken
9.00
14

Arrangement
Sogneudflugt
til Hjerting/Tirpitz
Læsekreds
Høstgudstjeneste
Fyraftenssang
m/Elisabeth Jessen
Sogneaften
m/Jesper Bugge Kold
Læsekreds
Fyraftensang
m/Egon Jensen
Sogneaften
m/Mathilde Kimer
Syng og spil dansk
m/Jørgen Bai Jepsen
Læsekreds
Julekoncert
m/Povl Chr. Balslev
og Vor Frue kirkes
Kantori
Broskolens juleafslutning

Siden sidst
Dåb:
03.06:	Mikkel Kjærgaard Topp
Christjansen
17.06:	Sigga Blokmand Debess
Olsen
24.06: Kaia Freløv Olsen
07.07: Clara Nordahl Olesen
08.07: David Bruun Haastrup
05.08: Theo Paetau Nikolajsen
12.08:	Melina Isabel Spetzler
Andersen
Vielse
11/08: Navne før vielsen:
Anders Styrup
Ditte Line Jensen
Efter vielsen:
Ditte Line Styrup
18/08: Navne før vielsen:
	Katrine Theodora Morgen
Nielsen
Joachim Evald Vesterholm
Efter vielsen:
	Katrine Theodora Morgen
Vesterholm
Begravelse/bisættelse
28.06: Ronni Hansen
28.07: Else Nordholm
07.08: Carl Erik Larsen

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
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
		
OKTOBER
7. (19.s.e.trin)
		
14. (20.s.e.trin)
21. (21.s.e.trin)
28. (22.s.e.trin)

SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
kl. 7.15 Sogneudflugt Ingen
kl. 10.00 JO
kl. 10.00
kl. 14.00 ID
Ingen
Høstgudstjeneste i Markhuset
kl. 11.30 EJ
kl. 14.00 Høst
kl. 10.00 ID
Ingen
Indskrivning af konfirmander

SDR. HØJRUP
kl. 10.00
Ingen
kl. 10.00 Høst
Ingen
kl. 11.30 BJ

kl. 10.00 JO
kl. 10.00
Ingen
Juniorkoret medvirker			
kl. 10.00 JO
kl. 11.30 BJ
Ingen
kl. 10.00 ID Kk
Ingen
kl. 10.00
kl. 11.30 EJ
kl. 10.00

NOVEMBER
4. (Alle Helgen)
11. (24.s.e.trin)
18. (25.s.e.trin)
25. (s.s.i kirkeåret)

kl. 16.00 ID
kl. 10.00 JO
kl. 10.00 ID Kk
kl. 11.30 EJ

kl. 16.30
kl. 15.00		
kl. 10.00
Ingen
kl. 10.00 		
Ingen
kl. 11.30 BJ

DECEMBER
2. (1.s.i advent)
9. (2.s.i advent)
		

kl. 10.00 ID
kl. 19.00 ID
Advents- og julekoncert

kl. 10.00
Ingen

Ingen			
kl. 14.00

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

MARK & STORM GRAFISK A/S

JO: Jakob Olesen, EJ: Elisabeth Jessen, BJ: Birte Jacobsen, ID: Inge Dalsgaard, Kk: Kirkekaffe

