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Kære alle

Håber I er kommet godt ind i det nye år
og er klar til forårets arrangementer.
Siden sidste kirkeblad udkom, er gulvet
i storstuen blevet renoveret for første
gang siden den blev bygget i 1993 (tilbygningen i 2002)og sikke flot det skinner! Det er afhøvlet, ludbehandlet og
dufter rigtig dejligt. Og så er der plantet
ny bøgehæk på kirkegården, det bliver
skønt at se, når den springer ud til foråret. Generalforsamling i år bliver d. 1.
maj kl. 19 i storstuen.
På glædeligt gensyn.
Mange hilsner, fra Ina

Årsmødet i år er i Vejstrup
Valgmenighed
d. 14-15. juni 2014

Der er tilmelding i begyndelsen af maj,
mere information følger i næste kirkeblad.

Læsekreds

Vi mødes et par aftener, forår og efterår
og beslutter i fællesskab hvad vi vil læse.
Vi skiftes til at bage kager, de smager
godt . Næste gang er den 20. marts
kl. 19.30 i storstuen til »Pindsvinets elegance« af Muriel Barbery.
Vi skåler nytåret ind.

Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling

Søndag d. 9. marts 2014 er vi (Sdr.
Nærå og Årslev sogn) igen med til at
samle penge ind til kampen mod sult
ved den årlige Sogneindsamling.
”Vi er med i Sogneindsamlingen for 12.
gang,
Sidste år kunne vi sende 8 indsamlere på
gaden og samlede 7.250 kroner ind.
”I år håber vi at få dobbelt så mange indsamlere, så vi kan dække alle ruter i sognet. Vær med til at gøre Sogneindsamling 2014 til vores bedste indsamling
nogensinde. Meld dig allerede nu som
indsamler hos Ruth Henriksson, ruth.
henriksson@mail.dk tlf. 23364339. Tag
gerne ægtefællen, børnene eller naboen
med.
Turen starter med en kop kaffe i køkkenet på Åvej 29 (tidspunkt efter eget
valg –dog tidligst kl.9). En rute tager ca.
et par timer og afsluttes med optælling
over endnu en kop kaffe og en hjemmebagt bolle.

Formiddagshøjskole
”Guds datter”
Onsdag d. 12. februar kl. 10-12
Det begyndte med en åbenbaring, som
Grundtvig fik i 1860erne. Hvorfor skulle Gud kun have en søn? Hvorfor ikke
en datter – og hvor skulle hun fødes,
hvis ikke i Danmark? Siden har denne
spådom virket videre som en slags underjordisk tankestrøm ind i den grundtvigske fløj, især blandt kunstnere og intellektuelle.
Fortællingen om Guds datter kan sætte
overraskende overvejelser i gang. Hvad
betyder det, at datteren, som kvinde,
træder ind på gudefamiliens scene? Maria som Guds mor har jo, for nogle kristne fløje allerede fået en vigtig betydning,
men med Guds datter bliver det alvor, at
vi har med en familie at gøre – og med
kønnede guder?
Skal vi forstå profetien sådan, at Guds
datter ”virkelig” kommer her ned til os?
Spørgsmålet berører forholdet mellem
sandhed og poesi i den religiøse fortælling. Findes der overhovedet noget som
en ”virkelig” sandhed? Eller er noget andet mere betydningsfuldt og indlysende
– og mere virkende end ”virkeligheden”?
Forventningen om, at Guds datter vil
blive født, berører desuden begivenhedens betydning i vort liv. Normalt tænker vi enten i fasttømrede strukturer eller i overordnede processer – men med

Renovering af storstuen.
begivenheden bryder der pludseligt noget tredje ind i vort liv. Begivenheden fra
dengang i året nul i Palæstina har mennesker brugt allerede flere tusinde år af
eftertanke på – og nu skal begivenheden
ligge i fremtiden?
Henning Eichberg,
Professor, Institut for Idræt og Biomekanik
”Brev til Verden”
Tirsdag d. 18. marts kl. 10-12
Oppe i himlen i ”De udødeliges Akademi” sidder H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og Emily Dickinson (Amerikas
store digter fra samme tid som H.C.A. og
SK) og diskuterer livets store spørgsmål.
De ligner hinanden på flere punkter, de
havde alle tre en ret så speciel barndom,
de havde en ulykkelig kærlighedshistorie
bag sig, de giftede sig aldrig og de havde
en stor litterær produktion – men de ser
lidt forskelligt på døden.
Agnethe Bjørn personificerer Emily
Dickinson, som så fortæller om de andre
to medlemmer af ”Akademiet”.

Vild med dans i 1700-tallet!

Onsdag d. 5. Februar kl. 19-21.30
Hvad dansede man? --hvordan dansede
man -- hvorfor dansede man --?
Kom og lyt til dansehistorie, men ikke
mindst kom og dans 1700-tals danse,
som er såre enkle.
Gertrud Weensgård og Poul Skårup står
for aftenens forløb.
PS. Kom bare i almindeligt tøj!!
Børnehavernes juleafslutning i kirken.

Aftenhøjskole

”Emilie Demant”
Torsdag d. 27. februar kl. 19-21
Med Dorte Smedegaards dybe og formidable talent for at formidle, bliver mødet med Carl Nielsen og hans ungdoms
kærlighed Emilie Demant nærværende
– og uforglemmeligt. Dorte tager os,
ved sin levende fortælling, med på Carl
og Emilies udviklingsrejse i ungdomsårene. Hun holder os i hånden gennem
Emilies videre liv blandt samerne og
levendegør udviklingen som maler og
forfatter. Dorte Smedegaard har foretaget et dybdegående studie og afdækker
en fortælling om Emilies eventyrlige og
stormfulde liv.
Dorte Smedegaard veksler mellem fortælling, billeder, fællessange af Carl
Nielsen og musik, som han tilegnede
Emilie.

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag d. 2. marts
Vi holder børnegudstjeneste for alle
barnlige sjæle, store som små. Kom og
vær sammen med Batman, Spiderman,
Rapunzel, Bamse og Kylling og mange
andre fantastiske børnehelte .
Kasper og Ejvind sørger for fastelavnstønder, i år vil der også være én til de
voksne .

Fyraftensang

Langfredag:

Filmaften ”De urørlige”

Påskedag:

Torsdag d. 6. Marts kl. 17-17.45
Vi mødes i kirken og synger sange, personligt udvalgt af forskellige repræsentanter blandt medlemmerne.

Torsdag d. 27. Marts kl. 19
Det er ikke så ofte, én af hovedpersonerne i en film er rygmarvsskadet, og slet
ikke at den samme film slår rekorden,
som den mest sete franske film nogensinde. Over 20 millioner franskmænd
har set den. Og på lidt over to måneder
slog ”De urørlige” rekorden som den
mest sete biograffilm herhjemme.
Og filmen” De Urørlige” ER rigtig god.
Man er underholdt fra start til slut. Mest
af Omar Sy, der spiller den sorte, halvkriminelle Driss, der bliver personlig hjælper
for rigmanden, Philippe, der er rygmarvsskadet efter en ”paragliding”-ulykke. Vi
ses til popcorn, øl og sodavand.

Ud-af-huset-gudstjeneste

Denne gang i Ryslinge Valgmenighed.
Søndag d. 30. marts 2014. Dagen begynder med morgenkaffe/rundstykker i
Mødesalen kl. 9.00 og slutter med at vi
sammen går til gudstjeneste i Nazarethkirken kl. 11.00. Ring til Marianne eller
mig for samkørsel.

Kom og hør ”Roskilde passionen”, en
liturgisk gudstjeneste arrangeret ved
hjælp af vores egen kirkebetjening d.18.
april kl. 11.

Festgudstjeneste med musikledsagelse
af saxofonist Morten Drejer og guitarist
Frederik Gundestrup d. 20. april kl. 11.

Fynbokoret i storstuen 3. søndag i advent.

Lunau og Sund underholder til kirkens
fødselsdag.

Kaffehygge til musik af Lunau og Sund.

Blå mandag

Dagen derpå, d. 28. April inviteres alle
konfirmanderne til brunch i storstuen
kl. 10.30. Marianne og jeg glæder os
meget til at se jer og høre om den store
dag.

Majstangsfest

d. 25. maj kl. 11 på tværs af alle aldre
Alle kan være med når Svøbsk spiller op
til sanglege på plænen efter gudstjenesten rundt om majstangen. Vi håber på
godt vejr til kaffe, sodavand og frokost
for hele ”familien valgmenigheden”.

Følgende konfirmeres d. 27. april
Nicklas Regner Hansen, Rønnebærvej 13, 5792, Årslev
Christian Nibe, Skovvænget 1L, 5792, Årslev
Christian Ellegaard Frederiksen, Møllehøjvænget 24, 5792 Årslev
Gustav Vind Rasmussen, Lervadvej 8, 5540 Ullerslev
Nicoline Møllegaard Sørensen, Søstedvej 15, 5792 Årslev
Emilie Mygind Larsen, Bøgeparken 38, 5792, Årslev
Jonas Ingvard Jensen, Parkvænget 9, 5792 Årslev
Jakob Karlby Andersen, Kløvervej 39, 5792 Årslev
Kathrine Walz Pedersen, Floravænget 2, 5792 Årslev
Sarah Berg Bedford, Birkum Kohave vej 135, 5220 Odense SØ
Sofie Jørgensen, Bakkevej 2, 5550 Langeskov
Mads Hedemann Harpsøe, Stationsvej 133, 5792 Årslev
Frederikke Mayland Madsen, Nærågårdsvej 12, 5792 Årslev
Stefan Schroll Kærgaard, Åvangen 2, Årslev 5792
Rie Schroll Kærgaard, Åvangen 2, 5792 Årslev
Julie Juncher Lind, Kirkebakken 8, 5792 Årslev
Kirstine Knold, Birkevænget 2, 5792 Årslev
Laura Falslund Andersen, Hestehavevej 22, 5792 Årslev
Julie Ellegaard Kristensen, Fyrrevænget 10, 5792 Årslev
Victor Meinhardt Holstein Christensen, Rønnebærvej 100, 5792 Årslev
Jakob Skov Agergaard, Lindeskovhaven 15, Højby, 5260 Odense S
Jesper Larsen, Nøddevænget 25, 5792 Årslev
Stine Julie Hansen, Næråparken 20, 5792 Årslev

Døbte:

Alma Lind Brunholm Sylvest døbt d. 13.
oktober 2013, datter af Marie Lind Pedersen og Anders Brunholm Sylvest, Dyrup.
Frederik Vest Fuglsang døbt d. 17. november 2013, søn af Lajla Vest Fuglsang
og Kim Vest Fuglsang, Rynkeby.
Ea Kirstine Sølyst Nissen døbt d. 24.
november 2013, datter af Ditte Kirstine
Sølyst Pedersen og Klaus Bertram Nissen,
Ringe.
Leah Møller døbt d.1. december 2013,
datter af Pernille Bendtsen og Søren Møller, Højby.
Emilie Klinker Hansen døbt d. 19. januar
2014, datter af Jane Klinker Hansen og
Ulrik Bøgh Hansen, Sdr. Nærå.
Hjertelig tillykke!

Velsignelse

Kirsten Kaya Roessler og Henning
Albrecht Wolfram Eichberg
Hjertelig tillykke!

Døde

Ib Nordtorp, Bøgeparken 107, Sdr.
Nærå bisat d. 11. oktober 2013.
Anders Jørgen Larsen, Ådalen 3, begravet d. 26. november 2013.
Æret være deres minde.

Kirkebil:

Der kan bestilles kirkebil, se i gudstjenestelisten eller ring til mig.

Adresser
Storstuen:
Marianne Gaarde Hansen
Tlf.: 24 48 78 90
Bestilling af Storstuen:
Else Rasmussen
Tlf.: 65 97 23 01
Formand:
Karin Bundesen
Tlf.: 65 99 19 08
Mobil: 20 93 11 44
Graver:
Ejvind Kristiansen
Tlf.: 65 97 21 53
Mobil: 21 75 31 53
Organist:
Hans Peter Soelmark
Tlf.: 65 90 21 54
Kasserer:
Else Rasmussen
Tlf.: 65 97 23 01
Præst:
Ina Balle Aagaard
Tlf.: 65 99 11 02, 31 72 31 69
iba@km.dk
(fortrinsvis fri mandag)

Kirkeværge:
Anne Marie Christensen
Tlf.: 65973006

Gudstjenester:
Husk kirkebilen kan bestilles hos mig.

Søndag d. 16. februar kl.
Søndag d. 23. februar
Søndag d. 2. marts
Torsdag d. 6. marts
Søndag d. 9. marts
Søndag d. 16. marts
Søndag d. 23. marts
Søndag d. 30. marts
Søndag d. 6. april
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag 		
2. Påskedag
Søndag d. 27. april
Søndag d. 4. maj
Søndag d. 11. maj
Bededag ingen gudstjeneste
Søndag d. 18. maj
Søndag d. 25. maj

kl. 11	konfirmander og forældre går
i storstuen
kl. 11 Kirkebil
kl. 11 Poul Erik Steffansen
kl. 11	Fastelavn, vi slår katten af tønden
kl. 17 Fyraftensang i kirken
kl. 11 Peder Fjeldstad
kl. 11
kl. 11 Kirkebil
kl. 9	Ud-af-huset-gudstjeneste i
Ryslinge Valgmenighed
kl. 11 Poul Erik Steffansen
kl. 11 Kirkebil
kl. 19.30	Aftengudstjeneste - herefter går vi i
storstuen til kaffe
kl. 11 	Liturgisk gudstjeneste. Organist og
kirkesangere opfører ”Roskildepassionen”
kl. 11 	Saxofonist Morten Drejer og guitarist Frederik Gundestrup medvirker. Kirkebil
kl. 11
kl. 11	Konfirmation
Peter Holling spiller trompet
kl. 11	(Vi har flyttet majstangsfesten pga.
konfirmationer rundt omkring)
kl. 11 Poul Erik Steffansen
kl. 11
kl. 11	Majstangsfest med efterfølgende
sanglege og musik på plænen.
Kirkebil

Tryk: Mark & Storm Grafisk A/S

Søndag d. 9. februar

