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Julebudet til dem, der byggge
her i mørket og dødens skygge,
det er det lys, som, aldrig slukt,
jager det stigende mulm på flugt,
åbner udsigten fra det lave
trøster mildelig mellem grave.
Salmebogen nr. 129, 1

Advent
Advent er en stor del af de Kristnes
fejring til Jesu fødsel. Advent er latin
og betyder »Adventus Domini«, det
vil sige »Herren Kommer.«
   Advent markerer det kirkelige nytår, men det er også tiden inden jul.
   Det er en vente- og forberedelsestid inden Jesu fødsel. Første søndag
i advent er begyndelsen på det nye
kirkeår. Derfor er salmen »Vær velkommen herrens år« en fast salme
til de fleste gudstjenester 1. søndag
i advent.
   Det kirkelige nytår følger ikke vores kalender. Det starter den 1. søndag i advent og slutter den 1. søndag i advent året efter. Så kan man
begynde forfra i biblen.
Hvordan fejrer vi advent i dag? Adventssange synger vi mest i kirken,
men mange danskere rundt i landet tænder lys i deres adventskrans.

En adventskrans består traditionelt
af en lille krans af grangrene, hvori
man sætter fire lys. Et lys for hver
søndag i advent. Vi pynter tit adventskransen med lilla sløjfer, fordi
farven lilla betyder bod.
I landets storbyer er der tradition
for at tænde byens juletræ 1. søndag i advent. Så får mange folk den
første følelse af julestemning, og
at det snart er tid til gaver og julehygge.
Jeg synes selv, at en adventskrans
er hyggelig og flot at kigge på. Den
er hyggelig at have derhjemme, for
så ved jeg at det snart er jul og den
pynter også bordet.
Skrevet af:
Mette Nørgaard Jensen – Praktikant
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Der er en sprække i alting
Der er en sprække i alting, det
er derfor, lyset kan trænge ind –
synger Leonard Cohen i sangen
Anthem.
Når der er sprækker i skylaget, titter solen frem. Når der er sprækker i huset, kommer der frisk luft
ind. Når der er sprækker i sorgen,
i vreden, i afmagten, kan lyset, livets lys, forståelsens lys, modets
lys trænge ind og åbne for det
uanede. Det uanede, ikke i betydningen det uendelige, men det, vi
kun aner, kun får øje på, kun kan
gøre brug af, når vi er på udkig efter det.
Alligevel er det, som vi gør alt for
at dække sprækkerne til. Vi isolerer vægge, lofter, gulve, vinduer og
døre, for at spare på varmeregningen. Til gengæld får vi et dårligere
indeklima. I ferierne rejser vi til
steder, hvor der ikke er – eller ikke
forventes at være – sprækker i sol
lyset. Vi vil have solen, lyset, fuldt
ud. Det forbinder vi med ferie og
glæde. Vi uddanner os, videreuddanner os, samfundet satser på
uddannelse, det er vores ressource, som skal gøre os konkurrencedygtige. Det skal gøre os stærke og
attraktive på arbejdsmarkedet. Så
der må ikke være sprækker i vores
viden og kunnen. Og vore egne
sprækker dækker vi til med glat-

te facader eller de glatte facaders
modsætning.
Men hvor meget vi end gør for at
dække alle sprækker til, så er der
en sprække i alting. Det er julens
budskab. Guds søn blev født som
lyset i mørket. I en stald og lagt i en
krybbe. Og med ét lyste på himlen
en stjerne klarere end alle de andre
stjerner, og englesangen lød: se, jeg
forkynder jer en stor glæde, som
skal være for hele folket, jer er i dag
en frelser født.
Stjernen på himlen lyste for alle,
men kun de fattige hyrder på marken hørte budskabet og gik til barnet. Og de vise mænd i Østerland
forstod, hvad det betød: at verdens
frelser var født. Ingen andre bemærkede noget. De havde lukket sprækkerne til, så lyset ikke kunne trænge
ind.
Det er såre menneskeligt, og vi gør
det alle sammen i en eller anden
forstand, vi dækker vore sprækker
til, eller prøver i hvert fald på det.
Men det er igennem sprækkerne,
lyset trænger ind. Det ved vi, når vi
skal forhandle, så gælder det om at
finde sprækkerne. Det gælder i mødet med andre mennesker, det er
i sprækkerne, vi finder frem til det
fælles. Det er, når vi er eller tør være
opmærksomme på det, vi ikke mag3

Svend Havsteen Mikkelsen: Julenat.

ter, det, vi ikke forstår, at vi åbner
for, at selv den mindste lille sprække kan trænge ind igennem. Og alle
steder, hvor lyset fra Gud trænger
igennem, sker der noget. Et lille
lysglimt, der mildner sindet, et lille
lysglimt, der får håbet til at spire i
sorgen, modet til at rejse sig i afmagten, nuancerne til at bryde den
fastlåste mening og søge det fælles.
En 17-årig ung mand i USA har
fået en særlig straf. Han er kørt ind
i et træ og har forvoldt to menneskers død. På grund af sin unge alder, fordi han ikke tidligere har været straffet før, og fordi han klarer
sig glimrende i skolen, består hans
»straf« i, at han skal gøre gymnasiet
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færdig, fortælle om, hvor dumt det
er at køre i beruset tilstand. Og så skal
han gå i kirke hver søndag i 10 år.
En straf? Sådan vil mange nok opfatte det. Men ved nærmere eftertanke rummer det også en opmærksomhed på sprækkerne i alting. På
grund af et øjebliks dumhed må han
resten af sit liv bære på den skyld,
at han har forvoldt døden for to
kammerater og ødelagt deres familiers liv. Det er en voldsom byrde,
der næsten ikke er til at bære. Ikke
uden at gå i stykker på det. Budskabet i kirken kan måske være den lyssprække, der kan hjælpe til at leve
med byrden og være det lys, der
skaber sprækker i andres dom.

Være lysglimt i budskabet som når
Jesus siger; jeg er verdens lys, den,
der følger mig, skal aldrig vandre
i mørke, men have livets lys. Det
handler om tilgivelse, det handler
om frimodighed, det handler om at
turde tro på, at der er en uanet mulighed. Eller når Jesus siger, at hvis
vi er på vej til gudstjeneste og har et
udestående med et medmenneske,
så se først at få det bragt i orden, for
at vi ikke skal lukke sprækkerne til
for lyset.
Det kan være forsoningen, vi ikke
ønsker. Det, vi ikke ser det rimelige i, det retfærdige. Og så holder
vi os væk og lukker sindets sprækker til.

Det kan synes at gå vældig godt,
varmeregningen falder, og ferien er
fuld af sol. Men den dag, vi glemmer at lukke døren, og varmen stryger ud til fuglene, eller der er regnvejr i hele ferien, den dag, hvor vi
står over for noget, vi ikke magter,
så lyder det fortsat – lyset er kommet til verden, og mørket kan ikke
gribe det. Intet kan slukke lyset fra
Gud.
Og fordi der er en sprække i alting,
kan lyset trænge ind. Det gælder for
os. Og det gælder for vort medmenneske.
Glædelig jul.
Inge Dalsgaard

Hvorfor hedder det jul?
Hvorfor bruger vi i Norden ordet
»jul«? Ordet er vel kun noget, vi i vores egne tanker og traditionsmøn
stre forbinder med Jesu fødsel. Hvor
for ikke »Kristmesse«? I England
hedder det jo »Christmas«, vis
se
steder, specielt Østengland ser man
stadig ordet »Yuletide« – i Holland
»Kerstmis«. Italienerne bruger ordet
»Buon Natale«, Glædelig Fødsel, og
i Tyskland hedder jul »Weihnachten« – altså Den Hellige Nat.
I sin oprindelse har ordet og begrebet jul ikke noget med kristendommen at gøre. Ordet »Jól« er rent

hedensk fra dengang vi troede på
Odin og Thor. Det betyder »festerne« – ikke festen, men netop flere
fester. Det var julegildernes og jule
blóternes (offerfesternes) tid. Fester
ne varede i ca. 3 dage.
Jól-festerne kan i hvert fald spores
tilbage til år 200 i den nordiske historie. Omkring 13.-14. januar fejrede man, at man var kommet igennem den værste mørke vinter og nu
gik mod mildere og lysere tider.
   Søens folk, de gæve vikinger, drak
jul på havet i januarblæst, sne og
kulde.
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Da Norden blev kristnet, flyttede
man tidspunktet for solhverv til sidst
i december, og dermed faldt fejringen af Den Hvide Krists fødsel sammen med asetroens juleblót, som
snart blev udkonkurreret. Samtidig
forsøgte man at bytte ordet jul ud
med ordet Kristmesse. Men næh
holdt. Den gik ikke. Man skal ikke
røre ved den gode gamle jul.
I parentes bemærket, kender vi jo
heller ikke datoen for Jesu fødsel.
  Da man ikke vidste hvornår på
året Jesus var født, valgte man den
25. december, der var vintersolhverv
den gang. Romerne havde fra gammel tid brugt 1. januar til start på
året og det ville man bibeholde.
Kirken var stadig domineret af den
romerske tankegang. Det var derfor
man valgte deres vintersolhverv som
udgangspunkt, hvor man pyntede
træer, som de holdt helligt. I dag det
samme når vi pynter vores juletræer.
(Det pyntede træ har godt nok været længe undervejs til Europa. Det
var vist først i 1500 tallet, det nåede til Tyskland). Så ville de to kulturer, den romerske kultur og den
kristne kultur blive knyttet tættere
sammen. De havde brug for hinanden i denne brydningstid. Jesus var
jøde og ifølge jødernes religiøse skik
skulle drengebørn omskæres inden
8 dage efter fødslen. Ved at vælge den
25. de
cember, så passede pengene.
Derfor har Jesus fødselsdag den 25.
december. Det er simpelthen noget
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man har bestemt. Det var en katolik der bestemte det, og sådan er det
stadig. Den blev anerkendt af kirken
i år 532.
Nå, men tilbage til ordet » jul«.
   I forskellige etymologiske ordbøger gives andre forklaringer på ordets oprindelse:
   En forklaring er, at man har hentet ordet fra det franske »joli«, der
betyder lystig. En anden forklaring
henviser til det latinske »joculus«,
der betyder spøg og skæmt.
  I begyndelsen af 1700-tallet blev
der fremsat teorier om, at ordet jul
var afledt af »juhu«, og at »jul« hang
sammen med »hjul« – altså årets gang.
Kært barn har mange navne, men
fester og håbet om fred, det har altid
været der, og specielt festerne er vi
danskere ret gode til. De store drikkegilder og løsslupne juleløjer fra
den hedenske tid er afløst af bl.a.
julefrokoster, og de fleste foreninger
med respekt for sig selv har vel en
eller anden form for juleafslutning.
Særlig religiøs er julen aldrig blevet
i Danmark, selvom en stor del af befolkningen lægger deres årlige kirkebesøg d. 24. december mellem Walt
Disneys juleshow og andestegen.
Juletiden er blevet en rigtig hyggeog familiebegivenhed – og det er vel
ikke så skidt endda.
Jørgen Bai Jepsen
(Kilder: Kristendom.dk,Videnskab.dk)

Det nye menighedsråd
Det nye menighedsråd tiltræder 1.
søndag i advent.
   Det består af 7 medlemmer, hvoraf 5 fra det gamle råd fortsætter:
   Marianne J. Hansen, Inge Roed,
Kjeld Hansen, Jørgen Bai Jepsen,
Eva L. Gaarsdahl.
  Nyvalgte er: Annette Fog Lomholt og Erling Christensen.
   Stedfortrædere er: Jørgen Vestergaard, Ebbe Andersen og Lena S.
Jørgensen.

  Velkommen til arbejdet med kirken og dens udvikling i sognet, velkommen til arbejdet med økonomien og hvad der ellers vil forekomme
af projekter.
  Vi håber og tror på et godt samarbejde.
  Tak til det afgående menighedsråd
og især til de 2 medlemmer, der træder
ud: Rita Andersen og Jette Frydenlund
Jensen for den store arbejdsindsats, de
har lagt i de forgangne 4 år.

Konstitueringen har fundet sted ved menighedsrådsmødet den 22. november og har givet følgende sammensætning:
Formand:
Marianne Hansen
Næstformand:
Annette Lomholt
Kontaktperson:
Jørgen Bai Jepsen
Kasserer:
Erling Christensen
Kirkeværge og regnskabsfører: Frank Karl (ikke medlem af MR)
Sekretær:
Eva L. Gaarsdahl

Ohøj! Kirkeskib i sigte!
En lille hilsen fra den kommende skibsbygger Kjeld Hansen:

I 1613 holdt kong Christian den 4.
jul og nytår på Koldinghus.

Den 7. november havde jeg et godt
møde på Orlogsmuseet i København.
Det ser ud til at lysne med færdiggørelsen af tegningerne til Patientia. Inden jul skulle de være mig i hænde. Så
kan jeg komme i gang med byggeriet
efter juleferien.
   Det kommer til at passe fint med
starttidspunktet for bygningen af
det originale skib.

I januar 1614 ledede han fældningen og tilhugningen af skibstømmer
til det nye skib Patientia i skovene
ved Bramdrupdam.
399 år senere, januar 2013, begynder jeg nu forhåbentlig bygningen af
kirkeskibet Patientia.
Jeg glæder mig til arbejdet.
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Sogneudflugt 9. september 2012
Solen og bussen var bestilt til kl.
07.30. Så gik det afsted fra den
hjemlige andegård (ved bageren) i
Sdr. Nærå mod dronningens København. Der blev serveret dejlige
pålægsboller og kaffe undervejs.
   Første stop Christianskirken. Det
er en såkaldt teaterkirke, hvor menigheden sidder på tværs i kirkerummet
i forhold til Sdr. Nærå kirke, hvor vi
sidder på langs.
   Kl. 10.00 gik gudstjenesten i gang.
Vi skulle kun (næsten) stå op, når vi
sang. Flemming Pless er en noget
anderledes præst. Midt under gudstjenesten sang vi fødselsdagssang for
et af kirkekorets medlemmer.
   Mennesket lever ikke af ord alene, så vi kørte til Restaurant Menuen. Hvor der er hjerterum er der
husrum – snæver plads, men masser
af god mad.
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  Så afsted til Christiania, hvor et
par guider tog imod. De viste og fortalte os om »staden« med mange rosende ord, men det skal nok opleves
med egne øjne. Det er svært med en
kort beskrivelse. Vi var der i smukt
solskin, så alt så helt godt ud, men
hvordan ser der ud på en kold og
våd regnvejrsdag. Vi så også mange
triste skæbner. Det er lidt mærkeligt,
at sådan en lille grøn oase midt i København kan være så anderledes end
resten af landet, med deres egne love
og normer (eller mangel på samme.)
   Med hovedet fyldt med nye indtryk begyndte hjemturen. Vi holdt
ind ved Sorø Sø og akademiet, hvor
vi spiste skønne sandwichboller og
fik lidt ro i sjælen igen.
  Herefter tilbage til Midtfyn. Tak
til alle for en dejlig dag.
Birte Aakær Jepsen, fotos: Bodil Poulsen

Mandagsmodel
Menighedsrådet har været nødt til
at indkøbe en ny traktor med tilhø
rende redskaber. Det var ikke så
mor
somt her sidst på året. Vi troede, den gamle traktor efterhånden
måtte være som ny, da den havde
fået adskillige dyre reparationer i det
forløbne år. Desværre måtte vi igen
konstatere, at den var en mandagsmodel. Midt i hækkeklipningen gik
den igen i stykker. Det betød bl.a.,
at vores nye graver Ulrik ikke kunne
bruge løvsuger eller vogn til at fjerne
afklippet, så det lå og flød, og det så
ikke godt ud. Vores betalende kunder
på kirkegården har krav på en høj
kvalitet i vedligeholdelsen af gravste-

derne. Reparationen ville bli
ve dyr
og langvarig. Vi kunne ikke undvære
en traktor i længere tid, og turde ærligt talt ikke reparere mere på den.
Derfor var der ingen vej udenom.
Vi måtte skaffe midler til noget nyt
materiel. Vi håber og tror på, at vi, i
samarbejde med graveren, har valgt
den rigtige løsning og glæder os til et
reparationsfrit 2013.

I praktik som præst – Mette Nørgaard
»I praktik som præst! Kan man det?«
Det spurgte en af mine veninder mig
om, da jeg sagde til hende, at jeg
skulle i praktik som præst.
   Mit navn er Mette Nørgaard Jensen. Jeg er 16 år gammel og bor i
Sdr. Nærå.
  Jeg går i 9. klasse på Broskolen
Afd. Bøgehøj og i uge 48, kan de
elever, som ønsker det, komme i
praktik. Der er mange valgmuligheder, og det har været svært for
mange at skulle vælge et sted, hvor
de ville være. Men ikke for mig.
Dengang, da jeg gik til konfirmationsforberedelse, blev jeg nysgerrig efter
at vide mere om en præsts hverdag.

Jeg vidste godt,
at det hele ikke
kun var at skulle
forberede konfirmander og holde
gudstjeneste hver
søndag.
   Der måtte ligge mere bag det.
   En dag, da jeg var til gudstjeneste
slog det mig. Jeg ville gerne i praktik
som præst. Jeg spurgte derfor Inge,
om jeg ikke måtte komme i praktik
hos hende. Hun blev overrasket og
glad og sagde ja. Hun sagde også, at
jeg ville være den første praktikant,
hun nogensinde havde haft.
   Jeg har altid troet på Gud, på Je9

sus og på et liv efter døden. I mit
hjem har kirken altid været en naturlig del af vores liv. Da jeg var lille,
tog min farmor og farfar eller min
mor og far mig med i kirke. Det var
dem som præsenterede mig for kirken, samtidig også Inge.
  Jeg ved ikke endnu, hvad jeg vil
være, når jeg bliver stor, men jeg håber, at jeg kan få lidt inspiration fra
min uge som praktikant hos Inge.

Babysalmesang
Fra januar 2013 er det igen muligt at
tage del i kirkens tilbud om babysalmesang for børn mellem 0-12 mdr
ifølge med én eller begge forældre.
  Børn og forældre bliver introduceret til et udpluk af salmebogens
skatte og nyere børnevenlige sange
og musik med udspring i kristendommen udsat for leg, bevægelse
og visuelle oplevelser i kirkens
smukke rum. Timerne i kirken bærer præg af intimitet og fred, og der
kommer helt automatisk mange
smil på forældrenes læber, når de
oplever reaktionerne på den musikalske stimulering og de mange
sanseindtryk hos deres børn. Det
er super hyggeligt både for de store
og de små.
   Efter babysalmesangen i kirken er
der mulighed for at samles i Kirkeladen over en kop kaffe/te. Det ideelle mødested for mødregruppen!
  Vi mødes 8 fredage og begynder
fredag d.4. januar kl. 9.30 i kirken.
10

Medbring gerne en babydyne, som
barnet kan ligge på og sokker til
den/de voksne, da gulvet i kirken
kan føles køligt at bevæge sig rundt
på uden sko.
Tilmelding til Marie Maegaard:
tlf: 29 24 94 64 eller på
mail: m_maegaard@yahoo.dk

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

Helligtrekonger
6. januar
6. januar er det helligtrekongersdag.
Den markerer vi kl. 19.00 med sang,
musik og en fortælling med tilknytning til Helligtrekonger.

Familiegudstjeneste
med Salmeswing for
børn og hele familien
Søndag den 20. januar kl. 15.00
Kom og syng med på de mest elskede salmer og klassikere fra den
danske børnesangskat. Sille og Palle
spiller musik til hjertet, til sanserne
og til dansebenene.

  Sille Grønberg
og Palle Windfeldt – er to af
landets mest rutinerede musikere
inden for koncerter for børn. De
har de sidste 12 år spillet mere end
600 koncerter med Danmarks mest
elskede børne- jazzorkester DJANZZ. De er nu aktuelle som musikerne og komponisterne bag DR’s
populære børnetime ROSA FRA
ROULADE-GADE. Duoen har
desuden indspillet CD’en til BØRNESALMEBOGEN, DEN STO
RE JULESANGBOG og 3 CD-bøger med klassiske børne sange (for
Forlaget Bolden).

Jesus, kunne hun og Josef fremstille
deres barn i templet, og den gamle
Simeon tager imod barnet som »et
lys til åbenbaring for hedninger«.

Fyraftensmusik
i det nye år
onsdag den 31. januar
onsdag den 27. februar
onsdag den 20. marts (Af hensyn
til påsken rykker vi det en uge frem
i marts.)
Temaerne for Fyraftensmusikken er
endnu ikke fastlagt, men vil blive annonceret ved opslag.
   Vi begynder som vanligt kl. 17.00,
og arrangementet varer en halv times tid.

Kyndelmissegudstjeneste

Sognemøder

søndag den 3. februar kl. 19.00

Forfatteraften

Kyndelmisse falder den 2. februar,
her hvor vinteren tager sine – forhåbentlig – sidste krampetrækninger,
og lyset, foråret, begynder at få mere
magt. Kyndelmisse kommer af det
latinske »missa candelarum« lysenes
messe, lysenes fest. Det markerer vi
med en kyndelmissegudstjeneste under temaet: Lyset bryder frem.
  Tilbage i katolsk tid var en kvinde
uren i 40 dage efter at have født. Når
de 40 dage var gået, skulle hun i kirken som »kirkegangskone«, og der
var knyttet et ritual hertil. Da der var
gået 40 dage fra Maria havde født

onsdag den 13. februar kl. 19.30
Forfatter Pia Friis Laneth fortæller
om »Danske Modstandskvinder«.
  Aftenen arrangeret i samarbejde
med Biblioteket. Billetter købes på
biblioteket.
Torsdag den 7. marts
kl. 19.00
7. marts kl. 19.00 i Kirkeladen
Foredrag med Henning Kirk: Sådan holder du hjernen i gang.
Selv om vores hjerne efter teenageårene skrumper lidt med årene, kan
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forstanden fortsat vokse. Vi kan udvide vores viden og håndelag, vores
erfaring og ekspertise. Få mere overblik. Også empatien kan udvikles
– det kan bl.a. bruges til ledelse og
politik.
   Men det kommer ikke af sig selv.
Man skal bruge hovedet – og musklerne. For også fysisk aktivitet styrker
hjernen.
  Henning Kirk, som er aldringsforsker, dr.med. og tidligere leder af
Gerontologisk Institut, giver i dette
foredrag svar på hvad der i særlig
grad kan stimulere hjernen i en moden alder.
  På Gerontologisk Institut indgik han i en tværfaglig gruppe med
forskning i ældrebilleder – opfattelsen af alder, aldring og ældre i kultur
og samfund. I 1995 udkom hans disputats »Da alderen blev en diagnose«
hvori han beskriver historien bag
begrebet »alderdom« i 1800-tallets
lægelitteratur. Siden 1998 har han
haft selvstændigt virke som forfatter, konsulent og foredragsholder og
bl.a. skrevet fire bøger om alder og
hjerne, sidst »Sådan holder du hjernen i gang« (2009). I marts 2012
udkom »Afskaf alderdommen – bliv i
de voksnes rækker« med Lone Kühlmann som medforfatter.
Henning Kirk har familiære rødder i
Sdr. Nærå idet hans oldefar, Kristen
Kirk, i 1875 blev den første lærer
på Friskolen hvor han virkede til sin
død i 1911. Ved skolen er en min12

desten for ham.
Kristen Kirk var
også en meget
skattet kirkesan
ger i Valgmenig
hedskirken.
   I forbindelse
med mindedagen i 1948 for
100-året for hans
fødsel var der en større sammenkomst
på skolen, og i avisomtalen hæfter man
sig ved at han både var en meget anerkendt og elsket lærer, og i kirken en
meget markant tenor. Inden kirken fik
orgel, stod han midt i kirkerummet
hvor hans stemme i den grad fyldte
rummet.
Ved skolens 75-års jubilæum i 1950
var de fleste af Kristen Kirks 10 børn
med børnebørn (deriblandt Henning
Kirks far) til sammenkomst på skolen. Der var også ved den lejlighed
artikler i Fyns Tidende. Dér blev han
også omtalt som en stor lokal kulturpersonlighed, blandt andet fordi han
var en stor oplæser (af Holberg og
Hostrup) og var med i amatørforestillinger. Historisk interessant som eksempel fra 1870erne på bondesønnen
der blev folkeoplyser.
Den musiske åre gik bl.a. videre til
barnebarnet, Henning Kirks far
Bjarne Kirk som blev sangkonsulent
i Gentofte, komponist og en overgang leder af Danmarks Radios Pigekor.

Læsekredsen
Vi mødes i Kirkeladen
kl. 19.30 og gamle
som nye deltagere er velkomne.
Torsdag den 10. januar:
I. P. Jacobsen: Marie Grubbe
Tirsdag den 5. februar:
David Grossman: Kvinde på flugt
fra meddelelse
Tirsdag den 19. marts:
Lisa Genova: Stadig Alice

Siden sidst
Dåb
25/8: Olivia Skovløkke Jørgensen
  2/9: Charlie Lillelund Andersen
  8/9: Karoline Juhl Thomsen
15/9: Kalle Vorup Østergaard
22/9: Naomi Kruse Wandrup
Lydal
23/9: Nadia Mai Juul Hansen
David Haugaard Pedersen
7/10: Cecilie Caroline Espensen
Mortensen
14/10: Carla Tørrild
28/10: Alba Bodenhoff Christensen
3/11: Rasmus Lysholdt-Andersen

Indsamling
Ved høstgudstjenesten blev der
samlet kr. 1.633 ind. Tak for det!
Pengene er sendt til Kirkens Kors
hær og Folkekirkens Nødhjælp.

Vielse
  2/9: Michella Lillelund
Andersen og
Casper Lillelund Sørensen
15/9: Betina Vorup Østergaard
og Martin Vorup Østergaard
22/9: Charlotte Normann
Zdrenka og Carsten
Baunsgaard Zdrenka
29/9: Hanne Lau Elkjær og
Thomas Lau Elkjær
13/10: Louise Kronvald Kusk og
Morten Kronvald Kusk
Kirkelig Velsignelse
25/8: Louise Egeskov Müller
og Jacob Egeskov Müller
Begravelse
30/8: Jacob Kjær
Ole Keld Poulsen
14/9: Jørgen Alfred Andersen
12/10: Esther Ravn
25/10: Leif Christiansen
27/10: Ernst Rasmussen
10/11: Henning Hansen

Menighedsrådsmøder:
Torsdag den 17. januar
Onsdag den 27. februar
Torsdag den 21. marts
Møderne foregår i Kirkeladen og
begynder kl. 19.00.
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Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

Sted

Arrangement

2. dec.
Kl. 10.00
Kirken
			

Gudstjeneste med
kirkekaffe i sideskibet

9. dec.
Kl. 19.00
Kirke og kirkelade
			
			
			

Julekoncert med
Syngedrengene med
efterfølgende kaffe
og sang i Kirkeladen

21. dec.

Broskolens juleafslutning

Kl. 8.30

Kirken

2013
			
1. januar
Kl. 16.00
Kirke og kirkelade Nytårsgudstjeneste med
			
efterfølgende vin og
			
kransekage
4. januar

Kl. 9.30

Kirken

Babysalmesang begynder

6. januar
Kl. 19.00
Kirken
			

Hellig 3 kongers
gudstjeneste

10. januar

Læsekredsen

Kl. 19.30

Kirkeladen

20. januar
Kl. 15.00
Kirkeladen
			

Familiegudstjeneste
med Salmeswing

30. januar

Kl. 17.00

Kirken

Fyraftensmusik

3. februar

Kl. 19.00

Kirken

Kyndelmissegudstjeneste

5. februar

Kl. 19.30

Kirkeladen

Læsekreds

13. februar Kl. 19.30
Kirkeladen
			

Forfatteraften med
Pia Friis Laneth

27. februar

Fyraftensmusik

Kl. 17.00

Kirken

7. marts
Kl. 19.00
Kirkeladen
			

Foredrag med
Henning Kirk

19. marts

Kl. 19.30

Kirkeladen

Læsekreds

20. marts

Kl. 17.00

Kirken

Fyraftensmusik

28. marts
Kl. 18.00
Kirke og kirkelade Skærtorsdagsgudstjeneste
			
med efterfølgende
			
påskemåltid
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Navneændring

Adresser

I forbindelse med anmodning om
navneændring hentes blanketter
hertil på www.personregistrering.
dk. Navneændringer koster 480
kr. (pr. 1.1. 490 kr.), som skal indbetales forud for behandlingen
af navneændringen. Indbetaling
sker via ovennævnte adresse eller
på posthus. I så fald skal kvittering
for indbetaling vedlægges anmodningen om navneændring. Undtaget fra betaling er fællesnavne i
forbindelse med vielse. Ligeledes
skal man kun betale én gang, hvis
ægtefæller og børn foretager samme navneændring.

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

Salmebogen
og biblen på nettet
Der er mulighed for at høre og
læse salmer fra Den Danske Salmebog på internettet. Her kan
man finde salmetekster, høre
melodierne og læse om salmernes forfattere, ligesom der er
gode søgemuligheder.
Salmebogen findes på:
www.dendanskesalme
bogonline.dk
Biblen findes på www.bibel
selskabet.dk/danbib/web/
bibelen.htm.
Også her er der søgemuligheder.
God fornøjelse.

Sognepræst:
Karin Hasling,
Kontor: Overvejen 69,
5792 Årslev, tlf. 6599 1066.
E-mail: karha@km.dk.
Kirkeassistent og kirkesanger:
Marie Maegaard, Birkelyvej 63,
5792 Årslev, tlf: 2924 9464.
mail: maegaard@aarslevnet.dk
Organist:
Inge Bjarke, Svenstrupvej 26,
5260 Odense S, tlf. 6615 3512.
mail: ibjarke@webspeed.dk
Graver:
Ulrik Korsgaard, Svendborgvej 23 A,
5772 Kværndrup,
Gravertelefon 4031 9192,
mail: graver@aarslevnet.dk.
Formand for menighedsrådet:
Marianne Hansen, Torpevænget 1,
tlf. 6599 2293.
mail: marianne@xspot.dk
Kirkeværge:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
mail: frukarl@aarslevnet.dk
Kasserer:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
mail: frukarl@aarslevnet.dk
Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen,
Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407
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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
DECEMBER
9. (2.s.i adv)
16. (3.i adv)
23. (4.s.i adv)
24. (Juleaften)
25. (Juledag)
26. (2. juledag)
30. (Julesøndag)

SDR. NÆRAA
19:00
11:15 KH
10:00
14:00/15:30
11:00
11:15 KH
10:00

ÅRSLEV
10:00
Ingen
11:15
14/16:30
10:00
Ingen
10:00

SDR. HØJRUP
14:00
10:00
Ingen
15:15
11:15
10:00
Ingen

JANUAR				
1. (Nytårsdag)
16:00
14:30
16:00
6. Helligtrekonger
19:00
11:15
10:00
13. (1.s.e.H3K
11:15 BJ
10:00 D
11:15 D
20. (2.s.e.H3K)
15:00 KK
11:15
10:00
27. (Septuagesima)
10:00
Ingen
11:15 IDJ
FEBRUAR				
3. (Seksagesima)
19:00
10:00
11:15
		
Kyndelmissegudstjeneste			
10. (Fastelavn)
10:00
11:15 IDJ
14:00
17. (1.s.i fasten)
11:15 KH
10:00
Ingen
24. (2.s.i fasten)
10:00 MB
11:15
10:00

Benyt gerne KIRKEBILEN flittigt: Ferritslev Taxa, tlf. 65 98 11 22.
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407

MARK & STORM GRAFISK A/S

MARTS				
3. (3.s.i fasten)
10:00 KK
Ingen
19:00 BJ
10. (Midfaste)
11:15 KH
10:00
Ingen
17. (Maria Bebud)
19:00 KH
11:15
10:00
					
KK: Kirkekaffe, KH: Karin Hasling, BJ: Birte Jacobsen, MB: Mette Behrndtz

