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Herre, du kom for at leve her,
række din hånd til de små og svage.
Løvspring forjættes i håbets træer,
når dine ord bærer julens dage.
Skaber hernede
Gudsrigets glæde,
evigt til stede
i tro og håb.
						
Salmebogen nr. 131

Skt. Mikaels kirke eller Sdr. Nærå kirke
Hvorfor er I begyndt at kalde Sdr.
Nærå kirke for Skt. Mikaels kirke?
blev jeg spurgt en dag. Det er »vi«
heller ikke. For godt 10 år siden blev
kirkebogen elektronisk, og i den forbindelse gjorde Kirkeministeriet Skt.
Mikael til Sdr. Nærå kirkes officielle
navn.
   Men hvorfor er kirken mon indviet til ærkeenglen Mikael? Vi går lidt
tilbage i tiden.
Danmark bliver kristent
Året er 965. Det er en kold og våd
aften ind under jul. Kong Harald
Blåtand sidder i kongsgården i Jelling og spiser aftensmåltid med sine
mænd. De sidder og taler ikke helt
uden pral om de vellykkede togter,
de har været på. Og løfter bægeret
og skåler for deres guder, Odin og
Thor og alle de andre, som kæmper
sammen med dem, så fjenderne falder som fluer.
   I et øjebliks tavshed, mens de drikker, hører de en hamren på porten.
Kongen sender en af sine mænd ud
for at se, hvad der er på færde. Der
står en våd og kold munk udenfor.
»Kom indenfor«, siger manden »og
slå dig ned ved vort bord og drik jul
med os«.
  Kongen byder manden sætte
sig. Det er den tyske munk, Poppo.
Mens han spiser, lytter han til deres
snak. Hvad mener du, gode munk,
spørger kongen. Poppo begynder at
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fortælle om Kristus, som sejrer, ikke
ved våben, men med sit ord, endog
døden har han overvundet. Kongen
ryster på hovedet. »Det er det værste
vrøvl, jeg længe har hørt. Nu skal du
bære jernbyrd, så vi kan få sandheden frem«.
   At bære jernbyrd, at stikke en hånd
i en glødende jernhandske blev på
den tid brugt som sandhedsvidne.
Var hånden slemt forbrændt, ja så
talte manden usandt, var hånden
uskadt, talte han sandt.
  »Det skal jeg gerne gøre«, sagde
Poppo. »Og når jeg tager min hånd
uskadt ud af handsken, skal du og
dine mænd døbes«. Harald slog en
latter op, så det rungede i hele kongsgården.

Jellingestenen.

   Der kom godt med brænde på ovnen. Poppo blev smidt i fangehullet
natten over, så han ikke skulle løbe
fra aftalen.
   Næste morgen lod Harald Poppo
hente. Handsken blev lagt ind i ovnen, og da den ikke bare var rødglødende, men hvidglødende, lod de
Poppo stikke hånden ind. Der var
ikke en trækning i hans ansigt, og
han stod ganske roligt. Da kongen
befalede ham at trække hånden ud
af handsken, var den ganske uskadt.
  Så var kongen overbevist. Julen
har bragt velsignet bud. Kongen og
hans mænd blev alle døbt. Og som
konge så folk. Kong Harald erklærede nu, at danerne skulle være et
kristent folk. Beviset herpå er Jellingestenen, som regnes for Danmarks
dåbsattest.
Skt. Mikaels kirke bygges
Budskabet var også nået til Sønder
Nærå. Der var bygget en trækirke på
Njords høj, deraf navnet Nærå, ikke
fordi den ligger »nær ved åen«, men
navnet går tilbage til guden Njord
eller Nerthus.
  Der gik en vigtig vej ved Sønder
Næ
rå. De store stendysser langs
Ibjergvejen vidner om det. De blev
gravet ud for nogle år siden. Det var
muligt, fordi de netop ikke var registrerede og dermed fredede. Dysserne afslørede, at der måtte være et
stort opland. For 3500 år siden, hvor
de blev til, bestod landsbyer af 2-3
gårde, og de alene kunne ikke fylde to

store stendysser, så det antages, at der
har været en hovedfærdselsåre tæt på
stendysserne, og ad denne kom folk
også med deres døde for at få dem
begravet.
  Senere lod en gårdmand en lille
frådstenskirke bygge til afløsning af
den gamle, frønnede trækirke, så ordet kunne blive ved at lyde, og dåben
til Kristus finde sted. Det var i slutningen af 1000-tallet. Og kirken blev
indviet til ærkeenglen Mikael, et navn,
der betyder: Hvem er som Gud?
   I den ældste kristne tid måtte dåb
kun finde sted i et begrænset antal
hovedkirker, som lå ved vigtige færdselsårer. De lå også tæt ved vandløb
og helligkilder, så der kunne hentes
vand til dåb, for Mikael var med, når
vandet skulle indvies.
  Ærkeenglen Mikael er ifølge Daniels bog englenes anfører, klar til
at nedkæmpe onde kræfter i form
af drager. Men Mikael er også den
barmhjertige sjælevejer, der på dom-

Stendysse ved Ibjergvej.
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mens dag sørger for, at der bliver ligevægt, så mennesket kommer i Paradis.
   Klippeøen Mont-Saint-Michel ud
for Normandiets kyst fik med den
højtliggende katedral stor betydning
i Mikaeldyrkelsen. Efter forbillede
herfra blev Mikaels kirker placeret
højt, så ærkeenglen med årvågne
øjne kunne skue vidt omkring og
værne og lede kirken og folket.
Sdr. Nærå Kirke
Længe lød kirken navnet Skt. Mika
els kirke. Men efterhånden begyndte
man i daglig tale at kalde kirken for
Sønder Nærå kirke efter sognet. Og
måske fordi det i forbindelse med
reformationen i 1536 blev betonet,
at frelsen ikke kommer fra noget, vi
gør, frelsen er i Kristus.
  Som også det himmelske budskab havde lydt julenat: Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal
være for hele folket: Jer er i dag en
frelser født, han er Kristus, Herren.

Mont-Saint-Michel.

Gud har givet os sin søn, givet os sin
kærlighed i menneskeskikkelse, deri
er frelsen. Og så har vi ikke brug for
en barmhjertig sjælevejer, for barmhjertigheden er givet os med barnet
født i Betlehem.
  »I sin højhed bor han i skyerne,
Gud fra ældgammel tid. Men hernede er hans evige arme«, og så skal
vi gå fra kirke, Sdr. Nærå kirke eller
Skt. Mikaels kirke, det kommer ud
på ét, gå ud og være Guds kærlige
hænder på jord. Så den store glæde
kan kalde lovsang frem, også i vore
hjerter.
Inge Dalsgaard

Fortsættelse af Limfjorden rundt fra sidste nr.
Vestervig kirke er landets og Nordens største landsbykirke. Hold da
op, hvor er den stor. Vi følte os hensat til en domkirke. Orglet fylder
også godt i kirkerummet. Kirken
har en spændende historie fra klosterkirke til nutid. Den har formentlig været bispesæde engang. Der er
ca. 1300 folkekirkemedlemmer i
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sognet, så der er nok god plads under gudstjenesten. Liden Kirsten
og prins Buris grav findes også her,
men onde tunger påstår, at det bare
er et almindeligt søskendepar omkring de halvtreds, der er begravet,
og de er næppe af kongelig byrd,
men ok, sagnet lever, bl.a. i en kendt
folkevise. Vi skylder i øvrigt 20 kr.,

som må betales ved næste besøg. Det
koster 10 kr. i entre ved selvbetjening. Vi havde ikke fået penge med
ind. Så vi var lidt flove.
Thy, Thyholm og Jegindø har været,
og er måske stadig, nogle af Indre
missions højborge. Det er her Hans
Kirks fiskerne udspiller sig. Bogen
og filmen om Vesterhavsfiskerne,
som flytter til Limfjorden og tager
deres stærke, konservative tro med.
Vi besøgte Hvidbjerg Kirke, hvor
det mest interessante er en hængefigur med Jonas og hvalfisken. Jonas
ser ikke så glad ud, som hvalen.
Vi skulle selvfølgelig besøge Lemvig kirke, som også kaldes Liden-

lund kirke efter den kendte tegneserie. Den ligger lige midt i byen.
Kirken er meget smukt og farverigt
dekoreret af Bodil Kaalund. Et besøg værd. Vi nåede ikke ud til Museet for religiøs kunst, som jo også
ligger i Lemvig.
Ferring Kirke ligger lige ved siden
af maleren Jens Søndergaards museum helt ud til havet ved Bovbjerg
fyr. Her er det nemt at være graver.
Kun nogle sten i græsset – ingen isbegonier. I kirken er der en træfigur
af Jesus, med fødderne hvilende på
den runde jord fra 1500 tallet. Man
undres. Var jorden ikke »flack som
en pandekage« dengang? Nå pyt, vi
må videre.
Det sidste kirkebesøg på vores tur
var Venø kirke, landets mindste
kirke. Hov, var det ikke Lodbjerg
kirke. Jo, men ved nærmere efterforskning og opmåling, har man nu
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kirkens nordlige væg. Man havde
ganske enkelt ikke råd til ordentlige
kirkebænke. Sognets fattigdom og
kirkens geografiske placering betød
også, at ingen præster havde lyst til
at virke på Venø. Det var derfor ikke
sjældent, at øen endte med at få en
præst, der enten var drikfældig, bindegal eller begge dele. Præsten var
ligeledes lærer. Stakkels børn.
Venø var sidste besøg på vores 2
uger lange Limfjordstur. Dejligt som
mervejr og en flot natur. Turen kan
varmt anbefales.
Jørgen Bai Jepsen

vedtaget, at Venø er mindst. Den
måler 12 x 6,2 m. OK, så kalder vi
Lodbjerg kirke for landets mindste middelalderlige kirke. Så er alle
glade. Kirke
døren er vel 1,60 m
høj, så pas på hovedet. Det siges,
at våbenhuset er det sted på Venø,
hvor der bandes mest. Der antages
kun slanke præster – ellers kan de
ikke bestige prædikestolen. Det er
nu kun et postu
lat. Vi talte med
graveren, som kommer fra Struer
en gang om ugen. De var meget
stolte af et næsten nyanlagt lapidarium. Det var flot. Det gav lidt stof
til eftertanke. Var det noget for Sdr.
Nærå kirke?
Historisk set har Venø været ludfattig. Faktisk så fattig, at man i sin
tid var nødt til at male imiterede
bænkegavle med folks initialer på
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Carl Nielsen og troen
Det er vel ikke forbigået manges opmærksomhed, at komponisten Carl
Nielsen har 150 års fødselsdag den
9. juni 2015.
Hvordan var i grunden Carl Nielsens forhold til kristendom og tro,
når han kunne komponere så nærværende musik? Musik, der spænder fra det blide romantiske i salmer
og sange til det dramatiske i f.eks.
hans symfonier, hvor ørerne blafrer en halv times tid efter, at sidste
strofe har lydt.
I hans biografier kan vi læse, at Carl
Nielsen i konventionel forstand ikke
var religiøs. Det hindrede ham dog
ikke i at sætte musik til en række salmer.

Selvom han ikke var dybt religiøs,
skrives der om ham, at han rumme
de en udefinerlig, religiøs følelse.
Det var samarbejdet med hans ven
Th. Laub, der inspirerede Carl Ni
elsen til at skrive musik til:
   »50 salmer og åndelige sange for
hjem, kirke og skole.« Han var enig i
Th. Laubs udtalelse: »Det bedste er
ikke godt for folket, og det næstbedste er ikke godt nok.«
   Den egentlige grund til at han gik
i gang med sine salmer var dog nok,
at han syntes, der manglede nyere
og bedre melodier. Det er jo så siden hen kommet os alle til gode.
Th. Laub var iøvrigt ikke glad for
Carl Nielsens salmemelodier. Han
syntes, de manglede nerve.
   I 1917 skrev han således til Nielsen: »Grunden til at du efter min
mening har forfejlet målet, tror
jeg kommer af vejen, hvorad du
er kommet til opgaven. En salmekomponist må være barn af huset,
hvormed jeg ikke tænker på, at han
har en patenteret tro, hans tro kan
være lille, kan være forkert, – men
han må være hjemme i, d.v.s have
levet i menighedssangen – helst fra
barn af, kende den ved brug. Den
må være hans religiøse udtryksmåde....«
Så ku’ han lære det, den gode Carl,
men han var nu ikke så nem at kue,
så han afviste synspunktet.

Det vil jeg ikke høre på.

   Han holdt på – som han skrev i
et brev 1921 til Thorvald Aagaard:
»Vi er alle kristne mennesker. Det
kommer vi ikke udenom. Alt hvad
vi tænker, føler, håber og attrår i
vort indre liv er betinget og farvet af det, vi har lært som børn og
som har gjort det stærkeste indtryk på os. Hele livet, alt hvad sker
omkring os, kan på engang oplyse
om noget der stammer fra Jesus
Christus«.
Heller ikke operaen Saul og David
skrev han af religiøs interesse, nok
mere fordi det er en dramatisk historie, som Det gamle Testamente
i øvrigt er fyldt med. Han havde
overvejet at skrive operaen over J. P.
Jacobsens historie om Marie Grubbe i stedet.
Der er skrevet meget litteratur om
vores store, lokale komponist. De
fleste er enige om, at troen ikke fylder ret meget hos Carl Nielsen. Alt
i alt må vi nok konstatere, at Carl
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Nielsen havde en kristen dannelse
med i rygsækken.
   Han kan vel betegnes som kulturkristen, og det er jo heller ikke en
ringe titel.

Foredrag med
Hanne Christensen
torsdag den 22. januar
kl. 19.30:

ARRANGEMENTER
»Fynsk Forår« –
Carl Nielsen 150 år

Hanne Christensen bor i Nr. Søby
og er en kæmpestor Carl Nielsen
fan. Hun kan fortælle i timevis om
vores berømte komponist og gør
det glad og gerne. Mange vil kende
hende, når hun engang imellem viser rundt i Carl Nielsens barndomshjem. Vi tror, det bliver en sjov og
underholdende aften. Der bliver
selvfølgelig også tid til at drikke kaffe til den sædvanlige flade tier.

Jørgen Bai Jepsen

»Carl Nielsen skulle blive den mest
betydningsfulde danske komponist
i det 20. århundrede. Hans berømmelse knytter sig først og fremmest
til hans symfonier, kammermusik og
operaer, men i de enkle strofiske sange rammer han rent ind i det danske
sprog. Gennem hans melodier løfter
den folkelige fællessang sig på én
gang ud over den enkeltes oplevelse
og over i en ubevidst genkendelse.«
  Således skriver Jesper Moesbøl
om Højskolesangbogens Melodier
i »Sanghåndbogen«, og Carl Nielsens betydning for den danske folkelige sang afspejler sig både i hans
egne kompositioner og i samarbejdet med især Th. Laub. Sammen
også med Thorvald Aagaard og
Oluf Ring stod de bag udgivelsen
af 1922-udgaven af højskolesangbogens melodibog, som betegner et
højdepunkt for dansk sang.
  Vi vil i Sdr. Nærå markere Carl
Nielsen-året med et foredrag og tre
Fyraftens-arrangementer.
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Fyraftensmusik/sang
Jens Buchwald Andersen står sammen med Inge Bjarke for tilrettelæggelsen af de tre arrangementer.
Onsdag den 18. februar
lægger vi ud med Den danske, folkelige sang, som Carl Nielsen sammen med Th. Laub skabte en tiltrængt fornyelse af i begyndelsen af
1900-tallet. Den romantiske stil inden da var efter deres mening blevet
for artistisk, og dermed ikke egnet til
fællessang. Nielsen og Laub udgav
sammen »En snes danske viser«i to
bind, og disse i alt 45 sange blev et
kraftcentrum i den nye danske sang.
Onsdag den 18. marts
er der fokus på Carl Nielsen instru-

mentalmusik. Vi har inviteret fløjtenisten Karen Marie Sørensen, som
bl.a. vil spille et af Carl Nielsens
mest kendte og elskede stykker –
»Tågen letter«. Inge Bjarke akkompagnerer, og fortæller om og giver
eksempler på Nielsens instrumentalmusik.

Søndag d. 14. december

Onsdag den 15. april
bliver temaet Carl Nielsens sange
og salmer. Som salmekomponist
har Carl Nielsen markeret sig med
bl.a. Påskeblomst, Er du modfalden, og Tunge mørke natteskyer.

Julestemning med
Svøbsk og Lunau &
Sund søndag den
7. dec. kl. 19.00

De ni læsninger
torsdag den 4. dec
kl. 19.00
Konfirmander medvirker
Jeg har i år to hold konfirmander. Ét
fra Rudolf Steiner-skolen (8. klasse)
og ét fra BRO-skolen i Årslev (7.
klasse). Konfirmander fra Steinerskolen medvirker ved De Ni Læsninger d. 4. december. De Ni Læsninger
er oprindelig en engelsk julegudstje
neste eller Evensong, til d. 24. de
cember, opstået i Kings College i
Cambridge. Gudstjenesten består
af ni bibelske læsninger, der leder
frem til Jesu fødsel. Indimellem synger vi engelske christmas carols og
danske advents- og julesange. Alle
er velkomne til denne stemningsfulde advents- og julegudstjeneste!

BRO-skolens konfirmander medvirker ved højmessen tredje søndag i
advent.
   Her indgår de ni læsninger imidlertid ikke.
Jens Buchwald Andersen

På forunderligste vis fletter Svøbsk
og Lunau&Sund de gamle julesalmer sammen og forener dem i et
både traditionelt og moderne udtryk. Det får salmerne til at blomstre i en stemningsfuld buket af glæ
de, varme, højtidelighed og fest.
De fire musikere har en vidtfavnende ballast indenfor kirkemusik, fol-

Jens Buchwald Andersen
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kemusik, kor og rock/pop. Sammen
leverer de en forrygende flot, professionel og hjertevarm koncert, der
får julestemningen til at brede sig.
Koncerten begynder kl. 19.00 i kirken, og derefter er der fælles julehygge i kirkeladen.

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

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

forsøgt at lave deres egen fortolkning
af historien med en ny tekst, der prøver at se det hele fra en lidt anden
vinkel. Spillemændene har ind imellem læsningerne fundet noget musik,
som de mener passer til de aktuelle
læsninger. Musikken spænder fra
spillemandsmusik over finsk tango
til den israelske nationalmelodi.
Efter gudstjenesten er der kaffe i
kirkeladen til en tier. Her har spillemændene lovet at give et par ekstranumre.

Den fortabte søn
Musikgudstjeneste med
Ibjergspillemændene
Sogneaften
søndag den 1. februar
I skrivende stund arbejder vi med et
kl. 19.00
spændende sognearrangement først
Lignelsen om den fortabte søn fra
Lukasevangeliet kapitel 15 er en af
de mest berømte af Bibelens historier. Men hvad betyder den egentlig?
Ibjergspillemændene fra Årslev har
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i marts 2015.
Alle brikker er endnu ikke faldet på
plads. Mere om arrangementet i næste kirkeblad og naturligvis på kirkens hjemmeside www.snkirke.dk

Så syng da Danmark… SyngDanskDag
d. 30. okt. 2014 i Sdr. Nærå valgmenighedskirke
I anledning af SyngDanskDag’en
d. 30. oktober i år havde tre præster, Karin Hasling, Sdr. HøjrupÅrslev, Ina Balle Aagaard, valgmenighedskirken, og Jens Buchwald
Andersen, sognekirken i Sdr. Nærå
inviteret til salmesang i Sdr. Nærå
valgmenighedskirke. Alle 4., 5. og
6. klasser på BRO-skolen og på Sdr.
Nærå Friskole, samt et enkelt hold
konfirmander fra Steinerskolen i
Lindved, var inviteret. Derfor var
vi med elever, lærere, præster, organist, kirkesanger og kirketjener små
200 mennesker i kirke denne torsdag morgen.
Først bød Ina Balle Aagaard velkommen, derefter introducerede Jens

Buchwald Andersen N.F.S. Grundt
vigs smukke salme, Den signede dag
med fryd vi se, dernæst fortalte Karin Hasling om den nulevende salmedigter, Hans Anker Jørgensens
to salmer, Du som gir os liv og gør
os glade og Du satte dig selv i de
nederstes sted. Da Ina Balle Aagaard havde fortalt om Hil dig frelser
og forsoner, som også Grundtvig har
på samvittigheden, og vi havde sunget salmen, lyste hun velsignelsen,
hvorefter vi bad fadervor. Til sidst
sang vi Jakob Knudsens store, flotte
morgensalme, Se, nu stiger solen af
havets skød, hvis to sidste vers ledte
tanken hen på den kommende Alle
Helgens søndag, hvor de kære afdøde
bliver erindret.

Valgmenighedspræst Ina Balle Aagaard byder velkommen.
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Der var tale om et rigtigt kirke-sko
le-samarbejde, så eleverne havde
øvet salmerne på forhånd. Med god
ledsagelse af organist Hans Peter
Soelmark og kirkesanger Jens Henriksson lød salmesangen smukt i
den smukke kirke. Vi siger i øvrigt
tak til valgmenighedskirken for at
lægge kirke med samt kirkebetjening til. Kiks og juice på vej ud til
alle sangerne, som Marianne Gaar
de Hansen havde sørget for, faldt
bestemt også i god jord. Vi andre
nød en kop kaffe som afslutningen
på en god formiddag.
Jens Buchwald Andersen

Læsekredsen
Vi mødes i Kirkeladen
kl. 19.30.
Gamle som nye deltagere er velkom
ne.
Mandag den 12. januar:
Onsdag den 25 . februar:
Tirsdag den 24. marts:

Salmemaraton
i Midtfyn provsti
Vi er kommet godt i gang med salmemaraton. Vi mødes en gang om
måneden på skift i provstiets kirker,
hvor den lokale præst fortæller lidt
om kirken, og en af de andre præster om de 8-10 salmer, vi skal synge den dag. Vi slutter med en kop
kaffe i våbenhuset.

Der synges af lærere og elever fra BRO-skolen
og Friskolen.

Det foregår hver gang fra kl. 17.0018.30 i

Sikken dejlig dag!
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27. november i Nr. Lyndelse kirke
17. december i Sdr. Nærå kirke

27. januar i Hillerslev kirke
26. februar i Ringe kirke
26. marts i Hellerup kirke
29. april i Ryslinge frimenighedskirke
28. maj i Årslev kirke
24. juni i Rolfsted kirke

Henvendelse om deltagelse kan ske
til Mona Clausen, tlf. 6599 2741 eller
Inge Dalsgaard, tlf. 6599 1164.

Der ligger foldere i kirken og på
biblioteket. Og selvfølgelig på vores
hjemmeside.

Dåb
17/8:
31/8:

Vel mødt. Der er ikke tilmelding,
men der vil blive udstedt diplom til
jer, der deltager samtlige gange.

Siden sidst
Felix Skovløkke Ginge
Mathilde Helle Kaul Løhde
Andersen
12/10: Noah Pilegaard Sander
9/11: William Thrane Pedersen
Vielse:

Arrangementet er gratis.

Sorggruppe
Torsdag den 4. dec.
kl. 9.30-11.30
på Husmandsstedet
Sorggruppen er kommet i gang. I
en sorggruppe gives der ikke råd.
Den, der bærer sorgen, ved, hvad
der er bedst for hende eller ham.
Men gennem fortællingen, gennem
at blive ledt på vej til at sætte ord
på noget, der ikke hidtil har været
sat ord på, kan der være noget, der
hjælper lidt på vej.

Begravelse/bisættelse:
21/8: Marianne Mørk Christensen
19/9: Kirsten Alice Pedersen

Menighedsrådsmøde:
Torsdag den 27. november
kl. 19.00 i kirkeladen.

Datoer for
konfirmation
2015: 19. april

Efter selve sorggruppemødet vil
der være en kop kaffe. Vi slutter kl.
11.30.
Herefter aftales det videre forløb.

2016: 10. april
2017: 30. april
2018: 15. april
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Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

Sted

27. nov.

Kl. 17.00

Nr. Lyndelse kirke Salmemaraton

4. dec.
Kl. 19.00
Kirken
			

Arrangement
De ni læsninger
v/konfirmander

7. dec.
Kl. 19.00
Kirken/Kirkeladen Advents/julekoncert med
			
Svøbsk og Lunau/Sund.
17. dec.

Kl. 17.00

Sdr. Nærå kirke

Salmemaraton

28. dec.

Kl. 19.00

Årslev kirke

Annemette Hess Trio

2015
			
1. januar
Kl. 16.00
Kirke og kirkelade Nytårsgudstjeneste med
			
efterfølgende vin og
			
kransekage
4. januar

Kl. 19.00

Kirken

Hellig 3 kongers gudstje.

12. januar

Kl. 19.30

Kirkeladen

Læsekreds

22. januar

Kl. 19.30

Kirkeladen

Sogneaften om Carl Nielsen

27. januar

Kl. 17.00

Hillerslev kirke

Salmemaraton

1. februar Kl. 19.00
Kirken/Kirkeladen Musikgudstjeneste
			
om den fortabte søn
5. februar Kl. 19.00
Årslev kirke
			

Foredrag om foreningen
Børn og Unge i Sorg

18. februar

Kl. 17.00

Kirken

Fyraftensmusik

25. februar

Kl. 19.30

Kirkeladen

Læsekreds

26. februar

Kl. 17.00

Ringe kirke

Salmemaraton

. marts

Kl. 19.00

Kirkeladen

Sogneaften

18. marts

Kl. 17.00

Kirken

Fyraftensmusik

24. marts

Kl. 19.30

Kirkeladen

Læsekreds

26. marts

Kl. 17.00

Hellerup kirke

Salmemaraton

2. april
Kl. 18.00
Kirke og kirkelade Skærtorsdagsgudstjeneste
			
med efterfølgende
			
påskemåltid
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Indsamling
Ved høstgudstjenesten blev der samlet kr. 1.337,50 ind. Tak for det!
Pengene er sendt til Kirkens Korshær.

Lørdagsdåb i 2015:
10. januar kl. 11.00
11. april kl. 11.00
4. juli kl. 11.00
10. oktober kl. 11.00

Pastoratsændring
Pr. 1. april 2009 blev sognene Sdr.
Nærå, Sdr. Højrup og Årslev lagt
sammen til ét pastorat. Biskop Tine
Lindhardt har efter høring af menighedsrådene omdannet pastoratet
til igen at bestå af to pastorater, bestående af Sdr. Nærå sogn og Sdr.
Højrup-Årslev sogne. Dette skete
med virkning fra 1. november 2014.
  Vi vil fortsætte den fælles annoncering i kirkebladene, så gudstjenesterne i de 3 kirker offentliggøres
i kirkebladene for hhv. Sdr. Nærå
sogn, og Sdr. Højrup-Årslev sogne
samt fremgå af hjemmesiderne. Ligeledes vil arrangementerne fremgå
af aktivitetslisten. Beboerne i de 3
sogne er velkomne i hver af de 3
kirker til samtlige arrangementer og
gudstjenester.

Adresser
Sognepræst:
Inge Dalsgaard, Kirkevej 20, Sdr. Nærå,
5792 Årslev, tlf. 6599 1164.
E-mail: idj@km.dk – Mandag er fridag.
Sognepræst:
Jens Buchwald Andersen,
Jagtvej 50 st.tv., 5000 Odense C,
tlf. 6615 5213/mob. 3032 9805.
E-mail: jba@km.dk
Kirkeassistent og kirkesanger:
Marie Maegaard, Birkelyvej 63,
5792 Årslev, tlf: 2924 9464.
E-mail: m_maegaard@yahoo.dk
Organist:
Inge Bjarke, Svenstrupvej 26,
5260 Odense S, tlf. 6615 3512.
E-mail: ibjarke@webspeed.dk
Graver:
Ulrik Korsgaard, Svendborgvej 72,
5750 Ringe, tlf. 4031 9192.
E-mail: graver@aarslevnet.dk
Formand for menighedsrådet:
Marianne Hansen, Torpevænget 1,
tlf. 6599 2293.
E-mail: miajh60@gmail.com
Kirkeværge:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Kasserer:
Frank Karl, Enggårdsvej 65,
tlf. 6599 1695.
E-mail: frukarl@aarslevnet.dk
Vedr. Kirkeladen:
Karen Jørgensen, Birkum Kohavevej 78,
5220 Odense SØ,
tlf. 6597 2514/3089 8407.
www.snkirke.dk
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NOVEMBER
SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
SDR. HØJRUP
30. 1.s. i advent
kl. 10.00 JBA
kl. 14.00
kl. 10.00
DECEMBER
4.		
kl. 19.00 JBA
		
De Ni Læsninger
7. 2.s.i.advent
kl. 19.00 ID
kl. 10.00
kl. 14.00
		
Advents/julekoncert
14. 3.s.i advent
kl. 10.00 JBA
kl. 11.15
kl. 10.00
		
Konfirmander medvirker
21. 4.s.i advent
kl. 10.00 ID
Ingen
kl. 11.15 ID
22. 		
kl. 8.30 Broskolens juleafslutning
24. Juleaften
kl. 14.00 og 15.30 ID
kl. 14.00/15.30
kl. 15.15
25. Juledag
kl. 11.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.15
26. Skt. Stefansdag
kl. 10.00 JBA
kl. 11.15
kl. 10.00
28. Julesøndag
kl. 16.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.15
JANUAR
1. Nytårsdag
kl. 16.00 JBA
kl. 14.30
kl. 16.00
4. Hellig 3 Konger
kl. 19.00 ID
kl. 10.00
kl. 11.15
11. 1.s.e. H3K
kl. 10.00 ID
kl. 11.15
kl. 10.00
18. 2.s.e. H3K
kl. 10.00 JBA Kk
kl. 10.00
kl. 11.15
25. Sidste s.e. H3K
kl. 10.00 ID
kl. 11.15
kl. 10.00
FEBRUAR
1. Septuagesima
kl. 19.00 JBA
kl. 10.00
kl. 11.15
		
Musikgudstjeneste
8. Seksagesima
kl. 10.00 ID
kl. 11.15
kl. 10.00
15. Fastelavn
kl. 10.00 JBA
kl. 10.00
kl. 14.00
22. 1. s. i fasten
kl. 19.00 BJ
Ingen
kl. 11.15 BJ
MARTS
1. 2.s. i fasten
kl. 10.00 JBA
kl. 11.15
kl. 10.00
8. 3.s. i fasten
kl. 10.00 ID Kk
kl. 10.00
kl. 11.15
15. Midfaste
kl. 10.00 JBA
kl. 11.15
kl. 10.00
22. Mariæ Bebudelse
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
Ingen
29. Palmesøndag
kl. 10.00 JBA
kl. 11.15
kl. 10.00
ID = Inge Dalsgaard, JBA = Jens Buchwald Andersen, KH = Karin Hasling, BJ = Birte Jacobsen,
Kk= kirkekaffe
Benyt gerne KIRKEBIL: Ferritslev Taxa, tlf. 65 98 11 22.
Begravelseskaffe i KIRKELADEN: Karen Jørgensen, tlf. 6597 2514 / 3089 8407.

MARK & STORM GRAFISK A/S

GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker

