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Skin over vang som en morgen med sang,
morgen i maj, når det grønnes!
Lifligheds magt gøre dorskhed opvakt
så på Guds nåde der skønnes!
Tonerne dybe i gry og kvæld
røre selv hjertet så hårdt som fjeld.
Salmebogen 291,4

Luthers nøgle
Når pengene i kisten klinger, straks sjælene ud af skærsilden springer! Sådan
lød et berømt reklameslogan for den
katolske kirke i begyndelsen af det
16. århundrede. Paven manglede
penge til at bygge sin store Peterskirke og i det hele taget til at finansiere
sin ødsle livsstil. Derfor forsøgte hans
håndgangne mænd at skaffe penge
til den slunkne pavelige statskasse
ved at sælge de såkaldte afladsbreve,
som, hvis man investerede i dem,
kunne forkorte tiden i den frygtede
skærsild for ens kære afdøde. Helvedesforestillingerne florerede vidt
og bredt, så det var egentlig ikke så
svært at spekulere i folks rædsel.
Det var denne udnyttelse af folks
angst og bekymring i en meget urolig
og kaotisk tid, der fik en munk ved
navn Martin Luther, der tillige var
professor i teologi ved universitetet i
Wittenberg i Sachsen, til at opslå sine
95 teser imod afladen på slotskirkedøren Allehelgensaften d. 31. okto-

Et hold konfirmander sendes afsted på jagten
efter Luthers nøgle.
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ber 1517. Det tændte en brand ikke
bare i Sachsen, men overalt i de tyske dele af Det hellige tysk-romerske
Rige. Dertil hjalp i øvrigt også den
fornyligt opfundne bogtrykkerkunst
af Johan Gutenberg i Mainz. Som en
løbeild spredtes Luthers kritik af den
katolske kirkes misbrug af sine nådemidler. For det kunne aldrig nogensinde være evangeliets hensigt at
fremelske ængstede samvittigheder,
tværtimod var det evangeliets formål
at sætte folk fri fra alt det, som tyngede, og besværede dem og hertil hørte
rigtignok ifølge Luther Djævelen og
alt hans væsen.
Luther havde i kraft af sine intense bibelstudier opdaget noget helt
andet end det, der blev erklæret
for den officielle lære i Rom. I det
hele taget var det et særsyn, at Biblen blev studeret så grundigt, som
Luther gjorde det. Det allervigtigste, som Luther havde opdaget, var
noget som apostlen Paulus skrev i
sit brev til menigheden i Rom: Jeg
skammer mig ikke ved evangeliet; det
er Guds kraft til frelse for enhver, som
tror, både for jøde, først, og for græker.
For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet:
»Den retfærdige skal leve af tro« Rom.
1,16-17.
Det var selve evangeliet, som Luther
havde opdaget, og han havde opda-

get, at det var i kraft af troen, at et
menneske blev retfærdiggjort, blev
frelst, og ikke i kraft af dets få eller mange gode gerninger. Ja, dybest
set kan mennesket intet gøre for sin
frelses skyld. Derimod kan det tage
imod den gave, som troen er. Det
var denne grundlæggende indsigt i
evangeliets og troens karakter, der
førte til Luthers kritik af salg af afladsbreve. Her var tanken om gerningsretfærdigheden ført så langt ud,
at man nu kunne købe ikke sig selv,
men sine slægtninge fri af Helvedes
kvaler og ikke i kraft af ens egne gode
gerninger, men i kraft af gode mænd
og kvinders, helgener og helgeninders overskydende gode gerninger.
Det var bare for langt ude.

frivillige, i og omkring Hillerslev kir
ke for dér at genoplive og gennemleve reformationstiden i Danmark i
et rollespil med titlen Luthers Nøgle.
Det er skabt af to mænd, Kristian
Dreinø og Hans Henrik Engberg,
der i sin tid blev bedt af Haderslev
Stift om at skabe et rollespil om reformationstiden i Danmark. Siden
er det blevet opført og gentaget
utallige gange rundt omkring i landet og det, bliver stadigt fornyet og
forbedret på baggrund af de erfaringer, der høstes. Spillet skal, i kraft
af konfirmandernes egne erfaringer,
bringe dem til en større forståelse
for reformationens betydning både
som en historisk omvæltning og
som noget helt centralt i den danske
folkekirke i dag.

Luthers nøgle
Lørdag d. 29. marts i år samledes
ca. 300 konfirmander fra hele Midtfyns provsti, samt ca. 50 præster og

I hold på 6-8 stykker blev konfirmanderne af Luthers nøgles vogtere sendt ud til en række forskel-

En katolsk biskop.

En evangelisk biskop.
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lige poster, hvor de skulle tage del
i de forskellige opgaver. Undervejs
var det vigtigt ikke at blive smittet af de spedalske eller på anden
måde komme i uføre. Enhver fejltagelse betød, at man måtte op til
de katolske præster i kirken, for dér
i kraft af et antal fadervor’er eller
ave maria’er at få syndsforladelse.
Præsterne var naturligvis også glade
for relikvie-stumper eller vand fra
Jordanfloden, der kunne købes i boden eller hos konen med trillebøren.
Der var en post med en katolsk og
en protestantisk gudstjeneste. Skipper Clement rekrutterede folk, der
ville kæmpe for at gøre sig fri af åget.
Der var en katolsk biskop og Danmarks første evangeliske biskop, Peder Palladius. Der var helligt vand,
der kunne helbrede, og bondekoner
og bondemænd, der ikke længere
skulle eller ville betale tiende. Og så

En spedalsk pige dør.
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var der de spedalskes aflukkede område med tilhørende kirkegård. Der
var klosteret med de syge, der nu
ifølge den protestantiske lære skulle
ryddes, men hvad så med de syge?
Der var dem, der var klædt ud som
Djævle, så man næsten måtte tro,
de var virkelige, og så var der den
spedalske pige, der døde midt i det
hele, men var der råd til en sjælemesse hos de katolske præster? Ville
nogle af fx konfirmanderne hjælpe
økonomisk? Eller havde man forstået det evangeliske budskab om den
gratis nåde? Jo, vi kom vidt omkring
i reformationstiden hin lørdag i og
omkring Hillerslev kirke. Og hvori
bestod så Luthers nøgle? Jo, det var
Ordet, Guds ord, Bibelens ord, der
sættes i stedet for pavens befalinger.
Det er ordet alene, der kan frelse og
hjælpe mennesker og sætte dem fri
fra alverdens tyranni.

Der var altså ingen præmie. Eller
var der? Jo, ordet er gratis, ligesom
nåden, der hedder gratia, det samme ord som i gratis på latin. For så
vidt var der en præmie, den samme
præmie, som Luther formidlede til
sine landsmænd og langt ud over
Sachsens grænser, da han fattede
mod og formulerede og hængte de
95 teser op på slotskirkedøren i Wittenberg d. 31. oktober 1517, nemlig

Guds frie og gratis ord. Så på den
måde, tror jeg, vi var rigtig mange –
ikke mindst blandt konfirmanderne
– der fik rigtig meget ud af dagen
i Hillerslev. Det var i hvert fald en
anden måde at være til »præst« på.
Man forstår også meget bedre, når
man selv deltager og er aktiv. Og så
er man måske også bedre klædt på
til 500 års reformationsjubilæet om
2½ år.
Jens Buchwald Andersen

Hele holdet bag.

Kirkeskib, DVD
Vores flotte kirkeskib blev båret ind
i kirken og indviet søndag den 24.
august i forbindelse med en festlig
gudstjeneste, hvor kammerherreinde Susanne Vind, Sanderumgård
holdt indvielsestalen, og biskop
Tine Lindhardt prædikede. Gudstjenesten blev optaget på DVD, og
det er der kommet en rigtig fin film

ud af. Det store arbejde har Ove
Johansen, Ferritslev og Hans Christian Lind Hansen, Holluf Pile påtaget sig.
DVD’en er lagt ind på hjemmesiden, hvor den kan ses, og Årslev
Bibliotek har fået et eksemplar til
udlån.
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Konfirmation lørdag den 18. april kl. 11.00

Konfirmation søndag den 19. april kl. 11.00
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ARRANGEMENTER
Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Som det nu er blevet tradition afholder menighedsråd og præster i
Midtfyn provsti en fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag den 25.
maj kl. 11.00. I år foregår den i
Sdr. Nærå præstegårdshave. Tag
tøj på efter vejret, medbring et tæppe
eller en stol. Efter gudstjenesten er
der frokost i det grønne til medbragt
madkurv. I tilfælde af regnvejr holdes
gudstjenesten i Sdr. Nærå kirke, og
frokosten indtages i Kirkeladen.

Store Legedag
30. maj kl. 14-17
Sdr. Nærå/Årslev er igen i år med i
projekt Byens leg, et projekt støttet af
Nordea Fonden via Faaborg-Midtfyn kommune. Projektets formål er
at fremme legen og samhørigheden
i byen. I den forbindelse arrangeres der igen en store-legedag. Sdr.
Nærå kirke deltog sidste år den 12.
maj med et stjerneløb for skolebørn.
Mange børn deltog i løbet.
   Et udførligt program er undervejs
og udarbejdes af kommunen.

Fyraftenskoncert med
Odense Seniorkor tirs
dag den 2. juni kl. 17.00
Vi slutter forårets musik-arrangementer af med en fyraftenskoncert

med Odense Seniorkor. Koret, som
blev oprettet i 1978, er et blandet
firstemmigt kor, bestående af omkring 45 sangere, og dirigent er
Ulla Poulsen. Koret medvirker ofte
ved arrangementer i kirker, på plejehjem, ældrecentre og ved fælles
koncerter med andre seniorkor.
  Ved koncerten i Sdr. Nærå kirke
vil koret synge en afdeling med kirkelige sange og salmer, som spænder
fra Niels V. Gade til Jens Rosendal,
og i anden afdeling vil repertoiret
være forårs- og sommersange, folkeviser og sange af Kai Normann
Andersen.

Sommermøde
søndag den 7. juni
kl. 14.00
Temaet i år er fejring af 100 året for
kvindernes valgret. Vi tager dette
op, bl.a. fordi kvinder i Sdr. Nærå i
1915 plantede et egetræ på pladsen
foran kirken og satte en mindesten.
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Vi begynder med en kort gudstjeneste.
   Herefter vil journalist og forfatter
Pia Fris Laneth fortælle om det, der
førte til kvinders valgret: »Da kvinder og tyende blev borgere«.
   Pia Fris Laneth har også skrevet
den roste »Lilys Danmarkshistorie
– kvindeliv i fire generationer«, om
150 års Danmarkshistorie.
   Herefter venter en kop kaffe. Og
efter kaffen vil vi få at se, hvordan
kvinder lavede gymnastik for 100 år
siden, de deltagende kvinder er dog
ikke fra dengang! Vi prøver også
at få et pigehold til at vise vor tids
gymnastik. Og så skal vi naturligvis
synge nogle af de sange, der hørte
den tid til.
   Og nu I er kommet, vil vi gerne
holde lidt på jer. Så vi slutter dagen
af med at servere en 2-retters menu,
kaffe og kage til kr. 100 incl. drikkevarer.
  Tilmelding til middag til Annette
Lomholt, tlf. 6597 2299,
mail: a.m.lomholt@gmail.com
senest den 30. maj.

Kirkecykeltur onsdag
den 1. juli kl. 16.30 fra
Sdr. Nærå kirke
Cykelhjulene snurrer snart igen,
nemlig den 1. juli. Vi begynder ½
time tidligere end de øvrige år, for
at kunne være hjemme, inden mørket og aftenkøligheden har sænket
sig for meget.

Turen går denne gang til Højby
kirke. Derfra cykler vi til Sortelung,
hvor Carl Nielsen blev født og videre til Bramstrup. Niels Langkilde
ville gerne have fortalt os om Bramstrup, men han kan desværre ikke
denne aften, men vi er velkomne til
at cykle gennem herregården.

Årets sogneudflugt
Det ligger nu fast, at sogneudflugtens
deltagere ikke skal på bridgewalking
på Den gamle Lillebæltsbro. Vi kører
nogle kilometer længere mod nord
til Fredericia, byen med de mange
franske navne som Deleuran, Devantier, Honoré og Dupont. Årsagen
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til at disse navne forefindes i stort tal,
stammer fra slutningen af 1600-tallet. Det kommer vi nok til at høre lidt
mere om.
  I turistbrochuren kan man læse:
»Men du skal ikke have været i byen i
ret lang tid, før du ser og fornemmer,
at Fredericia er bygget på sin stolte
fortid, bogstaveligt talt: Fredericia
var landets første arkitekttegnede by,
der blev planlagt som ny hovedstad
med kongeslot og kanaler. Og det
kan ses i dag, hvor borgere og turister
kan bevæge sig rundt i et stykke levende historie: De velbevarede voldanlæg, de snorlige gader, de toppede
brosten og masser af gamle, velholdte bygninger og mindesmærker. For
at få borgere til den nye by, tildelte
kongen Fredericia særlige privilegier
som for eksempel skattefrihed, religionsfrihed og asyl. Det gjorde byen til
en smeltedigel af forskellige kulturer,
religioner, nationaliteter, iværksættere, tyveknægte og andet godtfolk.«
   Især er det dog byens militærhisto
rie, der præger Fredericia i dag. Ik
ke mindst kampene ved fæstningsbyen 5. og 6. juli 1849 står som et
højdepunkt i dansk krigshistorie. Den
danske landsoldat og udfaldet fra
fæstningen mod de belejrende slesvigholstenske tropper fejres stadig hvert
år i Fredericia omkring den 6. juli.
   Voldene er en afgørende del af Fredericias identitet. Nogle vil nok ligefrem sige, at byens sjæl sidder i den
to kilometer lange grønne kvartcirkel
rundt om byen. Sådan har det været,

siden voldene blev bygget helt tilbage i 1650, da de udgjorde den tids
største og stærkeste fæstning, der sidenhen tre gange medvirkede aktivt
i forsvaret af Danmark. Og sådan er
det i dag, hvor voldene fungerer som
et grønt rekreativt område til glæde
for byens indbyggere og gæster.
  Der er lagt op til en rigtig spændende udflugt. Turen er endnu ikke
planlagt i detaljer, men der arbejdes
bl.a. med en gudstjeneste i én af byens kirker.
  Mad, drikke og sang akkompagneret af Inge Bjarkes lille harmoni
um indgår naturligvis også denne
gang i turen. Pris: 150 kr.
  Tilmelding til, Inge Dalsgaard,
tlf. 65991164, mail: idj@km.dk eller Annette Lomholt, tlf. 65972299,
mail: a.m.lomholt@gmail.com.
  Tilmelding kan foretages fra tirsdag den 16. juni kl. 09.00.
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Salmemaraton
i Midtfyn provsti
Vi fortsætter vores salmemaraton, en
sangvandring gennem salmebogen,
og alle er lige velkomne, om I kommer hver gang eller en gang imellem.
Vi mødes en gang om måneden på
skift i provstiets kirker. Den lokale
præst fortæller lidt om kirken, og en
af de øvrige præster om de 8-10 salmer, vi skal synge den dag. Vi slutter
med en kop kaffe i våbenhuset.
  Det foregår hver gang fra kl.
17.00-18.30
28. maj i Årslev kirke
24. juni i Rolfsted kirke
Efter sommerferien fortsætter salmemaraton i de kirker, hvor det ikke
har været afholdt. Der ligger foldere

i kirken og på biblioteket. Og selvfølgelig på vores hjemmeside.
  Vel mødt. Der er ikke tilmelding,
men der vil blive udstedt diplom til
jer, der deltager samtlige gange.
Arrangementet er gratis.

Læsekredsen
Vi mødes i Kirkeladen
kl. 19.30. Gamle som nye deltagere
er velkomne. Vi mødes til efteråret.
Torsdag den 17. september:
Erik Valeur: Det 7. barn
Mandag den 26. oktober:
Stefan Zweig: Skaknovelle
Torsdag den 26. november:
J. K. Rowling: Den tomme plads
Der er fælles bestilling af bøgerne
på Biblioteket.

Aktivitetskalender
Dato

Tidspunkt

Sted

Arrangement

25. maj
Kl. 11.00
Sdr. Nærå
		 præstegårdshave

Fælles friluftsgudstjeneste

28. maj

Kl. 17.00

Årslev kirke

Salmemaraton

2. juni

Kl. 17.00

Kirken

Odense Seniorkor

7. juni
Kl. 14.00
		

Kirke/kirkelade/
præstegårdshave

Sommermøde

24. juni

Rolfsted kirke

Salmemaraton

Kl. 17.00

1. juli
Kl. 16.30
Kirkecykeltur
			

Højby/Nr. Lyndelse/Bramstrup

4. juli

Kl. 11.00

Kirken

Lørdagsdåb

6. sept.

Kl. 08.15

Fra kirken

Sogneudflugt til Fredericia
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Siden sidst
Dåb
22/3:
29/3:
11/4:

Adresser

Martin Bruun Haastrup
Magnus Christensen
August Kibsgaard Krøier
Asta Alstrup Møller
Ida Alstrup Møller

Vielse:
Kirkelig velsignelse:
Begravelse/bisættelse:
14/3: Edith Marie Petersen
25/3: Ellen Blikdal

Lørdagsdåb
Der er mulighed for lørdagsdåb i
Sdr. Næraa kirke følgende lørdage:
Lørdag den 4. juli
Lørdag den 10. okt.

kl. 11.00
kl. 11.00

Menighedsrådsmøde:
Torsdag den 28. maj
Torsdag den 25. juni
Møderne foregår i Kirkeladen og
begynder kl. 19.00.

Datoer for
konfirmation
2016: 10. april
2017: 30. april
2018: 15. april
2019:	  5. maj

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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GUDSTJENESTER
i Sdr. Næraa, Årslev og Sdr. Højrup kirker
MAJ
SDR. NÆRAA
ÅRSLEV
24. (Pinsedag)
kl. 10.00 ID
kl. 10.00
25. (2. pinsedag)
kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste
i Sdr. Nærå præstegårdshave. Prædikant: Karen Blauenfeldt Dam, Ringe
31. (Trinitatis)
kl. 10.00: JBA
kl. 11.15

SDR. HØJRUP
kl. 11.15
kl. 10.00

JUNI
7. (1.s.e.trin)
14. (2.s.e.trin)
21. (3.s.e.trin)
28. (4.s.e.trin)

Sommermøde
kl. 10.00 ID
kl. 10.00 JBA
kl. 10.00 ID

kl. 11.15 BJ
Ingen
kl. 11.15 JBA
kl. 10.00

Ingen
kl. 11.15 ID
Ingen
kl. 11.15

JULI
5. (5.s.e.trin)
12. (6.s.e.trin)
19. (7.s.e.trin)
26. (8.s.e.trin)

kl. 10.00 ID
kl. 10.00 ID
kl. 11.15 KH
kl. 10.00 JBA Kk

kl. 11.15
kl. 11.15
kl. 10.00
kl. 11.15

kl. 10.00
kl. 10.00
Ingen
kl. 10.00

AUGUST
2. ( 9.s.e.trin)
9. (10.s.e.trin)
16. (11.s.e.trin)
23. (12.s.e.trin)
30. (13.s.e.trin)

kl. 10.00 JBA
kl. 10.00 JBA
kl. 10.00 ID Kk
kl. 10.00 ID
kl. 10.00 JBA

kl. 10.00
kl. 11.15
kl. 10.00
kl. 11.15 ID
Ingen

kl. 11.15
kl. 10.00
kl. 11.15
Ingen
kl. 11.15 JBA

SEPTEMBER
6. (14.s.e.trin)

Sogneudflugt til Fredericia

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

KH: Karin Hasling, JBA: Jens Buchwald Andersen, ID: Inge Dalsgaard
Kk: Kirkekaffe

