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Hårslev Kirkes kor
Så er børnekoret i Hårslev Kirke
startet igen efter ferien!
Kan du lide at synge, og er du måske allerede
god til det? Hvis du går i 3.–6. klasse, så er kirkekoret lige noget for dig!
Der er mange gode grunde til at synge i kirkekor: Du får lært at synge i kor, du bliver fortrolig med gudstjenesten, du lærer at optræde
for andre, du lærer at synge dig glad, du lærer
at samarbejde og at lytte til andre
Koret medvirker ca. 1 gang om måneden ved
gudstjenesten. Koristerne aflønnes pr. gudstjeneste.
Vi øver torsdage på Hårslev Skole. Som noget
nyt er korprøven placeret i løbet af skoledagen,
som en frivillig del af den understøttende
undervisning. Vi er meget glade for at have
startet dette samarbejde med skolen.

Nærmere information kan fås hos korets
leder organist Kirsten Buskbjerg Lübker på tlf.
26 68 50 44 eller buskbjerg@gmail.com.

Voksenkor i Hårslev Kirke
I Hårslev Kirke er vi så heldige at have et velsyngende sognekor på ca. 16 medlemmer.
Koret synger ikke fast, men medvirker ved
gudstjenesten et par gange i løbet af året. Koret
kan høres næste gang ved høstgudstjenesten,
og igen til festivalgudstjeneste d. 5. oktober.
Har du lyst til at synge med, er du meget velkommen – vi har altid plads til flere sangglade
stemmer. Yderligere information kan fås ved
Peter Holz Mogensen på 28 26 04 34 eller Kirsten Buskbjerg Lübker 26 68 50 44.

Hårslev Kirke
Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 11 70. E-mail: mbj@km.dk. Mandag er fridag.
Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker, Nyborgvej 236A, 5220 Odense SØ. Tlf. 26 68 50 44.
Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8, Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 14 80.
Graver: Michael Oemann Damgaard. Præstegårdsvænget 4A, Hårslev, 5471 Søndersø. Træffes
på kirkegården eller i graverkontoret i arbejdstiden. Tlf. 29 11 16 35. Priv.: Fyllestedgyden 7,
5464 Brenderup. Tlf. 26 27 51 71
Menighedsrådsformand: Nick Christensen, Præstegårdsvænget 6, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 27 26 74 76. E-mail: nickcnickc@hotmail.com.
Kirkeværge: Sonja Bergholdt, Bogensevej 104, Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 14 24.
Kasserer: Knud B. Christensen, Svelvikparken 17 A, 5400 Bogense. Tlf. 23 30 10 63.
Hjemmeside: www.haarslev-kirke.dk
Kirkebil i Hårslev
Der er kirkebil til alle gudstjenester og arrangementer. Kirkebilen bestilles senest dagen før hos
Christiansens Taxi – Busser, tlf. 64 84 14 85.
Forsidefoto: Halldór Gudlaugsson.
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Kirke - musik - festival
”Vi skal have en festival”, sagde vores kirkesanger Peter Holz Mogensen.
”Det lyder spændende”, sagde vi alle sammen, og så gik han i gang med planlægningen,
bakket op af menighedsrådet og de øvrige ansatte ved kirken.
Så nu håber vi naturligvis på, at festivalen
også vil få stor opbakning fra sognet.
Vi lover: der er musik for alle aldre og enhver
smag. - I pauserne kan der desuden købes kaffe
og kage eller et måltid mad til rimelige priser.

Det er for børn
Festivalen begynder fredag formiddag kl. 10
med et musikalsk arrangement for de mindste
børn. Musikpædagog Tine Buchholtz har stor
erfaring med at optræde for små børn og dele
sin glæde over musik og sang med dem.
Kl. 13-14 er det de lidt større børns tur. De
professionelle musikere Maren Hallberg og
Anja Præst opfører ”Den lille sjæls rejse”. Det
er musik-fortællingen om Den lille sjæl, som
besøger Gud for at få hjælp til at finde ud af,
hvem den er og sendes på en eventyrlig rejse i
følelsernes øhav. Undervejs inddrages børnene
med klap, sang og spil på tordenplade og fløjter.

i Nordfyns Kommune, som har støttet festivalen økonomisk.

Gospel og Nordfyns Percussion
Og så går det løs fra kl. 16.15 fredag.
Det nordfynske gospelkor ”Happy Voices” fylder kirken med glad og medrivende gospelsang
en lille times tid.
Derefter stiller den populære slagtøjsgruppe
”Nordfyns Percussion” deres mange marimbaer og andet slagtøj op, og de er klar med en
koncert kl. 20. De unge mennesker har efterhånden optrådt mange steder i ind- og udland
og har sågar været bestilt af regentparret til at
underholde på Fredensborg Slot.

Musikskolen optræder
Lørdag starter vi med en morgensang kl. 9.
Derefter underholder Nordfyns Musikskole
med ”Musikkarrusellen”, hvor lokale børn og
unge optræder.

Vellyd på programmet
lørdag eftermiddag
Kl. 13-14 fører ”Duo Amadeus” os ud på en
musikalsk rejse fra ”Rom til Rio” - en rejse gennem tid og sted fra Barok til Bossanova. ”Duo
Amadeus” består af Thorstein Quebec Hemmet på fløjte og Jan Østergaard på guitar.
Derefter skal vi lytte til bandet ”Over Sundet”,
som spiller kl. 16-17. De fire musikere i ”Over
Sundet” spiller folke- og jazz inspireret musik
på en helt ny måde på saxofon, klarinet, violin
og guitar.

Fra Nørrebro til Hårslev
En officiel åbning …
… skal der også til, og det står Kurt Christensen for fredag kl. 16. Kurt Christensen er formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget

Lørdag aften kl. 19.30 - 20.30 skal vi høre
Brorsons Kirkens band ”Konnect” (sang, mandolin, klaver, bas, trommer, saxofon). Siden
2000 har orkesteret helt utraditionelt dannet
rammen om musikken i børne- og ungdoms3

kirken på Nørrebro i stedet for den traditionelle orgelmusik. ”Konnect” forener gammel
og ny salmetradition med samtidens musik og
er en fornyelse i Folkekirken.
Kom og hør, hvordan gudstjenestemusik
også kan lyde!

Festivalgudstjeneste med masser
af sang og musik
Søndag kl. 10 slutter festivalen med en festlig
gudstjeneste med mange musikindslag. ”Havndrup Ensemblet” spiller alene og sammen med
organist Kirsten Buskbjerg Lübker, sopranen
Fie Byberg synger sammen med kirkesanger
Peter Holz Mogensen, og naturligvis synger
kirkens børnekor og Hårslev Sognekor.
Vi siger tak til alle, der allerede nu har bidraget/lovet at bidrage med hjælp til den praktisk
afvikling af festivalen - vi kan stadig bruge flere
(tlf. 28 26 04 34).

Siden sidst

markshistorie fra dengang, hvor Nyborg Slot
var et kraftfuldt centrum i riget. Guiden var så
spændende at høre på, at tiden bare løb af sted!

Vi har haft en usædvanlig dejlig sommer i år
og også nogle gode sommermåneder i kirken.
Vi har i flere år haft problemer med tilslutningen til gudstjenester i sommermånederne,
men i år har der været rimeligt med kirkegængere til alle gudstjenester. Så vi er blevet bekræftede i, at det var den rigtige beslutning at
reducere antallet af gudstjenester i ferietiden.
Vi besøgte Nyborg Slot.
Sommeren har også budt på to meget vellykkede arrangementer, som Knud Christensen
har taget billeder fra:

Sommerudflugten
Tirsdag den 5. august var vi 30 personer, som
satte os ind i en af Christiansens Busser for at
køre til Nyborg.
Vi tog lige et smut over den nye Odins Bro i
Odense, og så var vi vendt sådan, at både den
smukkeste og hurtigste vej til Nyborg faktisk
var over Kerteminde. Men det gik nu kun hurtigt, indtil vi kom til at køre bag en svinetransport, som kørte umådelig langsomt og forsigtigt med alle sine grisebasser på den smalle,
snoede vej.
Vel ankommet fik vi på Nyborg Slot en
meget levende gennemgang af den ældre dan4

Vi ilede ned til den ventende bus, som kørte
os til Villa Gulle, hvor vi fik serveret en meget
mør kalvesteg med alt traditionelt tilbehør. Så
kom der kaffekander på bordene og til alles
overraskelse, så havde køkkenet moret sig med
at lave ikke bare én dessert men et helt tag-selvbord med flere forskellige slags hjemmelavet is
og roulade.
Så nærmest trillede vi til fods ned til Nyborg
Kirke, hvor en af præsterne viste os rundt. Vi
var enige om, at det var en stor og meget lys
gammel bykirke.
Bussen hentede os igen og kørte os et smut
ud til det gamle færgeleje, hvor vi fik en gang
at drikke.
Da vi bagefter nåede Langeskov Planteskole,
var vi ikke særligt sultne, men ikke desto min-

dre lykkedes det de fleste af os at spise en halv
bolle og det meste af et usædvanligt stort stykke
lagkage.
Så trængte vi bestemt til at røre os igen, og
der var jo meget at se på i den store planteskole.
En rigtig god tur!
Hvor skal vi hen til næste år? Forslag er velkomne!

Friluftsgudstjenesten
Vejrudsigterne havde bestemt ikke lovet godt
vejr, men heldigvis får meteorologerne ikke
altid ret, og i år lykkedes det faktisk at gennemføre friluftsgudstjenesten udenfor og i solskin.

Kirkehøjskolen på Nordfyn
Alle er velkomne til efterårets arrangementer
i Kirkehøjskolen på Nordfyn:

Sognepræst Lisbeth Filtenborg:
7 bibelske kvindeskikkelser i lyst og
nød.
Tirsdag 16. september kl. 19.30 i Hårslev
Præstegård
En dramafortælling om Eva, Sara og Hagar,
Lea og Rakel, Batseba og Maria, Jesu mor.
Nogle hører sammen to og to, som i et had –
kærlighedsforhold. Andre står alene. Fælles
for dem alle er, at de blev mødre. Nogle mistede deres børn, andre døde fra dem.

Filmaften
Onsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Grindløse Præstegård
Vi ser den meget omtalte og bevægende film
”Sorg og glæde” af Nils Malmros. – Vi drikker kaffe og snakker om filmen bagefter.
Friluftsgudstjeneste i solskin.
Omkring 40 personer havde fundet vej til det
grønne område bag ved kirken, hvor gravermedhjælperen havde arrangeret et smukt lille
udendørs alterbord.
Organisten spillede på elklaveret, kirkesangeren sang for på salmerne, og to dygtige unge
piger spillede med på salmerne - det krævede
dog en del tøjklemmer, før der blev styr på noderne i den friske sommervind. Men menigheden sad godt i læ og de fleste også i skygge.
Bagefter var der kaffe og kage på bedste skovtursmanér, mens de unge folkemusikere i folkemusikbandet ”Folk de luxe” gjorde sig klar
og efterfølgende satte os alle i godt humør med
deres optræden. De var godt nok dygtige på
deres instrumenter, og musikken passede lige
til lejligheden.
En hyggelig eftermiddag!
Hårslev Menighedsråd

Sognepræst Gunvor Sandvad: Hans
Adolf Brorson – salmedigter og biskop, pietist og sønderjyde.
Tirsdag den 25. november kl. 19.30 i Særslev
Kirke/præstegård
Et portræt af salmedigteren Hans Adolf Brorson (1694-1764), født i de flade marskenge i
Sønderjylland, ”dansk og tredje præst”, digtede ”Den yndigste rose er funden” og mange
andre salmer. Vi skal synge kendte og mindre kendte salmer af Brorson – og ind imellem fortælles om hans liv.
Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er i følge loven offentlige, og det er således muligt at komme
og overvære møderne. Menighedsrådsmøderne holdes i konfirmandstuen i Hårslev
Præstegård. Datoer, dagsordener og referater
er fremlagt i kirkens våbenhus og kan også ses
på hjemmesiden www.haarslev-kirke.dk.
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DET SKER I HÅRSLEV
Hårslev Kirke
Høstgudstjeneste og lagkager
Søndag den 28. september kl. 14
i Hårslev Kirke.
Høstgudstjenesten er en af årets festligste
gudstjenester: Kirken er smukt pyntet, vi
synger de kendte høst- og efterårssalmer, og
kirkens børnekor og Sognekoret medvirker. I
år indleder vi gudstjenesten med en procession af børn, som bærer forskellige høstede afgrøder ind i kirken.

børnekor medvirker, og gudstjenesten tilrettelægges ”familievenligt”. – Efter gudstjenesten er der kaffe/te/juice og flødeboller til alle.

Allehelgens gudstjeneste
Søndag den 2. november kl. 14
i Hårslev Kirke.
En allehelgensgudstjeneste er en stemningsfuld mindegudstjeneste, hvor vi lader tankerne gå til dem, vi har mistet gennem årene,
og vi hører navnene på dem, vi har mistet
siden sidste Allehelgen. Violinist Jovana Vukusic medvirker ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at
tage lys med ud på gravstederne.

Børnegudstjeneste med
fællesspisning
Efter gudstjenesten samles vi i konfirmandstuen til det traditionelle kaffebord med
hjemmelavede lagkager i rigelige mængder.
Vi plejer at være 70-90 personer til kaffen og
skal bruge minimum 12 lagkager. Hvis du vil
bidrage til arrangementet med en lagkage, så
kan den ”tilmeldes” på tlf. 64 83 11 70 eller
e-mail: mbj@km.dk.

Kirke - Musik - Festival
Fredag den 3. oktober til søndag den 5. oktober i Hårslev Kirke.
Se det store og flotte program på vedlagte
folder og omtalen på de første sider i kirkebladet.

Torsdag den 13. november kl. 17
i Hårslev Kirke.
En kort og uformel gudstjeneste for børn og
deres familier. Vi hører om Gud, vi synger,
beder fadervor og får velsignelsen, og vi giver
os god tid til at se på det spændende kirkerum. – Efter gudstjenesten spiser vi aftensmad i konfirmandstuen. Vi slutter senest kl.
19. – Tilmelding til spisningen (gratis for
børn, 20. kr. for voksne) senest mandag den
3. februar på mbj@km.dk eller
tlf. 64 83 11 70.

1. søndag i advent
Søndag den 30. november kl. 10
i Hårslev Kirke.
Vi indleder det nye kirkeår med en højmesse, og derefter er der kirkekaffe.

Familiegudstjeneste
Søndag den 28. oktober kl. 14
i Hårslev Kirke.
Ved familiegudstjenesten synger vi de salmer,
4. klasse på Hårslev Skole har lært sammen
med de andre 4. klasser i provstiet. Kirkens
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Hårslev Borgerforening
Cykelture
Der køres tirsdage fra kirkepladsen. Fra den
2. september ændres tidspunktet fra kl. 19 til

kl. 18.30, og fra den 1. oktober og ind til
efterårsferien startes der kl. 18.
Turene køres i og omkring Hårslev Sogn,
og tempoet er socialt, så alle kan deltage. Varighed 1-1½ time.

Kalenderlys, adventskranse og dekorationer
sælges i november – bestil gerne i god tid i butikken, hvor der også kan købes flotte fade og
skåle, som kan bruges til dekorationer.
I fairtrade-afdelingen er der desuden masser
af ideer til små kalendergaver.

Madlavning for mænd
Madlavningsholdet starter den 21. oktober
kl. 17.30 - tilmelding til Frede Hansen
tlf. 61 60 48 65.

Juletræstænding
Borgerforeningen sætter igen i år et flot juletræ op på kirkepladsen. Det tændes første
søndag i advent, den 30. november. Først serverer borgerforeningen gløgg/kaffe/saftevand
og æbleskiver i konfirmandstuen kl. 15, derefter tændes juletræet i mørkningen.
Flere oplysninger om borgerforeningens aktiviteter på foreningens hjemmeside www.
hårslev.dk eller ved henvendelse til foreningens formand Leif Olsen tlf. 23 30 36 89. Foreningen har også en facebook-side.

Hårslev Pensionistforening

Flere frivillige medarbejdere til butik og lysestøberi er altid velkomne! Interesserede kan
henvende sig i butikken, som har åbent tirsdag-fredag kl. 13-17, lørdag kl. 10-14.

Padesø Kirke
Danske sange og salmer –
professorens hitliste
Alle er velkomne i Padesø Kirke på ”Spil
Dansk Dagen”, den 30. oktober kl. 19.30.
Overalt i verden beundres den danske sangskat, og vores traditioner for fællessang vækker opmærksomhed.
Denne sangaften i Padesø Kirke vil professor
i nordisk litteratur ved Syddansk Universitet,
Anne-Marie Mai, præsentere sin hitliste over
danske sange og salmer og fortælle om kvaliteterne i de sange og salmer, vi skal synge.

Onsdagscafé: ”Fra bondekone til
borgmester”
Onsdag den 17. september kl. 14 i konfirmandstuen.
Fhv. borgmester i Kerteminde Else Møller
fortæller om et spændende liv.- Kaffe/te og
lotteri.
Øvrige arrangementer i efterårssæsonen +
startdato for stolegymnastikken oplyses i foreningens blad eller hos formanden Sonja
Bergholdt tlf. 64 83 14 24.

Danmission Genbrug i Hårslev
Nu kommer den mørke tid – køb lys hos Danmission, de løber ikke, og de brænder længe!

Professor Anne-Marie Mai
Vi håber, at mange har lyst til at være med til
at ”synge dansk”.

Kirken på Facebook
Sognepræsten har oprettet en
facebookside for Hårslev Kirke. Hvis du er på Facebook,
kan du finde Hårslev Kirke
og trykke på ”Synes godt
om”, så får du altid de sidste
nyheder fra Hårslev Kirke.
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GUDSTJENESTER I HÅRSLEV
September
Søndag den 7. (12. s. e. trin.)
kl. 14: Jakob Olesen
Søndag den 14. (13. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 21. (14. s. e. trin.)
kl. 19.30: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 28. (15. s. e. trin.)
kl. 14: Mette Lise Bjerregård
Høstgudstjeneste
Oktober
Søndag den 5. (16. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Festivalgudstjeneste
Søndag den 12. (17. s. e. trin.)
kl. 11.30: Jakob Olesen
Søndag den 19. (18. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 26. (19. s. e. trin.)
kl. 14: Mette Lise Bjerregård
Familiegudstjeneste
November
Søndag den 2. (Alle helgens dag)
kl. 14: Mette Lise Bjerregård
Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 9. (21. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Torsdag den 13.
Kl. 17: Mette Lise Bjerregård
Børnegudstjeneste
Søndag den 16. (22. s. e. trin.)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 23. (Sidste s. i kirkeåret)
kl. 9: Jakob Olesen
Søndag den 30. (1. s. i advent)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

September

November

Søndag den 14. (13. s. e. trin.)
kl. 14: Mette Lise Bjerregård
Høstgudstjeneste

Søndag den 2. (Alle helgens dag)
kl. 16: Mette Lise Bjerregård
Allehelgensgudstjeneste

Søndag den 28. (15. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 16. (22. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Oktober

Torsdag den 20.
kl. 14: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 12. (17. s. e. trin.)
kl. 9: Jakob Olesen
Søndag den 26. (19. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 30. (1. s. i advent)
kl. 19: Mette Lise Bjerregård
Musikgudstjeneste
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GUDSTJENESTER I PADESØ

