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Hårslev Kirke på Internettet
Hermed det nye nummer af kirkebladet. Kirkebladet udkommer 4 gange om året. Men
Hårslev Kirke er også på internettet:
Hårslev Kirkes hjemmeside
Hårslev Kirke har en hjemmeside: www.haarslev-kirke.dk.
På hjemmesiden findes gudstjenestetider,
søndagens salmer og omtale af særlige arrangementer. Der er navne, adresser og telefonnumre på menighedsrådsmedlemmer og
ansatte ved kirken, og ofte kan man også finde
billeder fra forskellige arrangementer.
Man kan altid læse kirkebladet på hjemmesiden, sommetider også inden spejderne har nået
at få det omdelt til alle husstande i sognet.
Peter Holz Mogensen er webmaster på
hjemmesiden.

Hårslev Kirke på Sogn.dk
På www.sogn.dk finder man mange nyttige
oplysninger om alle sogne i Danmark.
Foruden de praktiske oplysninger fra de
enkelte kirker, gudstjenestetider m.m., kan
man også finde en lang række statistiske oplysninger om sognene, f.eks. hvor mange der er
medlem af folkekirken i de enkelte sogne.
Hårslev Sogn findes på www.sogn.dk/haarslev-nordfyn.
Hårslev Kirke 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.

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.
Foto: Kirsten Arnshof, Knud Christensen, Halldór Gudlaugsson, Mette Lise Bjerregård.
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Konfirmanderne den 4. maj 2014

Forreste række fra venstre: Mathias Lykke Engebretsen, Belen Monserrat Sepùlveda Macaya, Martha
Juul Kristensen, Keanu Biering Petersen.
Bageste række fra venstre: André Nielsen, Mikkel Kristian Milling Ussing, Jonas Mølgaaard Christensen,
Hedinn Havmøller Halldórsson, Mathias Schæfer Christensen, Lasse Becker Kristiansen, Andreas Becker
Kristiansen, sognepræst Mette Lise Bjerregård.

Talen til konfirmanderne
Kære konfirmander!
En aften i august sidste år stod vi her og ventede spændt på jer - og I kom ind ad døren og
blev til det nye konfirmandhold.
9 drenge og 2 piger.
Jeg havde en forestilling om, at så mange
drenge på et hold kunne gå hen og blive en belastning for stemmebåndene, bare det at få jer
kaldt sammen og få begyndt. Men da jeg kom
derned den følgende tirsdag og den næste og
den næste igen, jamen, så sad I bare fredsommeligt på jeres pladser, snakkede, kiggede lidt
på egne og hinandens smartphones – og var
rigtig hyggelige at komme ned til. Og når det
var tiden, så gik vi i gang med dagens program
i god ro og orden.

Så når I efter en halvanden times tid var taget
af sted igen, blev jeg ikke spor ærgerlig over at
skulle rydde lidt op efter jer: skubbe stole ind,
lægge papirer i mapperne, samle de blyanter
ind, I havde lånt, fordi det var åh så anstrengende at gå ud i gangen og hente penalhuset i
skoletasken … Jeg kunne have en mistanke
om, at I bare har opført jer, som om I var
hjemme, hvor I måske også småroder lidt til
hverdag og kan være åh så trætte. Og det er rigtig fint, om det har været, fordi I følte jer
hjemme, at I efterlod jer små spor i konfirmandstuen!
Det ville også være rigtig fint, om I efterhånden er kommet til at føle jer hjemme her i kirken – ikke bare i rummet, men også i kirkens
gudstjeneste, så I føler, at det her, det kan vi
godt gå ind og være med til, når vi har lyst og
behov for det.
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Konfirmationen har traditionelt stået som en
milepæl, et skel om ikke mellem barn og voksen, så mellem barn og ung da, og når vi lukker
jer ud i dag, så lukker vi jer ud til et forhåbentlig rigtig godt ungdomsliv. I skal opleve en
masse, der skal være en passende blanding af
sjov og alvor, I vil få mere og mere ansvar for
jer selv og de valg, som skal træffes. I skal i de
kommende år så småt begynde at finde ud af
at blive voksne.
Vi har alle sammen så mange gode ønsker for
jer her og nu, og jeg har en sikker forventning
om, at I vil fornemme det resten af dagen, at
alle dem, der er med til at fejre jer, ønsker det
bedste for jer i dag og i fremtiden.
En vigtig forudsætning for, at vi mennesker
føler os hjemme i livet og tilværelsen og får
noget godt ud af det for os selv og andre, er, at
vi føler os værdsatte, anerkendte, elskede.
Det vil I forhåbentlig få masser af bekræftelse
af i dag, at I er, i form af alt det, der bliver gjort
ud af at fejre jer, al den kærlighed, der på forskellig vis vil komme til udtryk.
Og selve konfirmationen her i kirken er én
stor bekræftelse af, at I helt grundlæggende er
elskede og værdsatte – af Gud selv.
Da I blev døbt, blev I børn af huset her.
Døren står altid åben for jer, som vi skal
synge det i den næste salme - døren ind til kirken, døren ind til Guds kærlighed.
Ordet konfirmation betyder bekræftelse.
I siger om lidt ja til, at I vil konfirmeres i den
kristne tro. I vil gerne, at Gud skal bekræfte sin
kærlighed til jer, sådan som det sker gennem
den særlige konfirmationsvelsignelse, der afslutningsvis lyder sådan:
han styrke dig i din tro og give dig håb,
han velsigne dig og bevare dig i sin kærlighed!
Tag nu en masse tro, håb og kærlighed med
jer ud i det liv, som ligger foran jer med masser
af gode livsmuligheder.
Og husk, her står døren altid åben, I kan altid
vende tilbage og hente mere!
Mette Lise Bjerregård
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Personalenyt
Afsked med graver

Jens Holger blev ”begavet”.
Efter gudstjenesten palmesøndag var der kirkekaffe i konfirmandstuen, hvor menigheden
havde lejlighed til at hilse af med graver Jens
Holger Madsen, som gik på pension med udgangen af april.
Der var takketaler og gaver og hyggeligt samvær, og alle ønskede Jens Holger held og lykke
med en aktiv pensionisttilværelse. Det, der lå
lige for, var påskeferie, som han ikke havde
holdt, siden han var helt ung.

Hyggeligt samvær ved afskeden med Jens Holger.

Ny graver
Menighedsrådet har ansat Michael Oemann
Damgaard som ny graver.
Michael er 35 år og uddannet anlægsgartner.
Han kommer fra en stilling, hvor han har haft
alsidige opgaver inden for vedligehold af
grønne områder, maskiner og bygninger – erfaringer, han kan trække på i det daglige arbejde på kirkegården. Men funktionen som

kirketjener ved gudstjenester og kirkelige handlinger er ny for Michael, som dog har meget
mod på også den del af jobbet.
Privat bor Michael i eget hus ved Brenderup
sammen med Marlene og sønnen Magne på 3 år.

anden søndag og på de store helligedage i Padesø Kirke. De søndage, hvor der er gudstjeneste i begge kirker, blev det besluttet så vidt
muligt at fastholde de nuværende tidspunkter
kl. 10 og 11.30. Ved særlige lejligheder og i forbindelse med præstens ferie kan andre tidspunkter forekomme.

Sommerferiegudstjenester
Graver Michael Oemann
Damgaard.

Ny gravermedhjælper
Menighedsrådet har ansat Karen Jeppesen som
ny gravermedhjælper.
Karen er først i 40’erne og har erfaring fra en
tidligere stilling som graver, hvor hun har været
glad for de forskellige funktioner, der er knyttet
til en graverstilling.
Privat bor Karen i Ejlby, er gift med Per og
mor til Mille på 4 år.

Det kan altid mærkes på kirkegangen, når vi
kommer ind i sommerferieperioden.
Vi besluttede derfor som forsøgsordning at
holde to fællesgudstjenester sammen med Padesø Kirke: Den første fællesgudstjeneste afholdes i Hårslev Kirke søndag den 20. juli kl. 9,
og den anden fællesgudstjeneste afholdes i Padesø Kirke søndag den 3. august kl. 9. Vi
håber, at menighederne vil benytte lejligheden
til gensidigt at besøge hinanden – og når gudstjenesterne allerede er kl. 9, er der jo en lang
og forhåbentlig god sommerdag bagefter. Kirkebilen kan naturligvis benyttes som sædvanlig – se tlf. nr på side 2.
Efterfølgende har Hårslev Menighedsråd besluttet, at der ikke er gudstjeneste i Hårslev
Kirke søndag den 13. juli.

Gravermedhjælper
Karen Jeppesen.

Fællesmøde med Padesø Menighedsråd
Hårslev Menighedsråd har holdt møde sammen med Padesø Menighedsråd for at drøfte
fælles anliggender og samarbejdsmuligheder.

Gudstjenestetidspunkter
Et punkt på dagsordenen var gudstjenestetidspunkterne. Der har hidtil været gudstjeneste
på alle søn- og helligdage i Hårslev Kirke, mens
der i årtier kun har været gudstjeneste hver

Hårslev og Padesø menighedsråd holdt fællesmøde
i april.

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, dags- ordener og referater er fremlagt i kirkens våbenhus
og kan også ses på hjemmesiden www.haarslevkirke.dk.
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DET SKER I HÅRSLEV
Hårslev Kirke
Musikgudstjeneste pinsedag
Søndag den 8. juni kl. 10 i Hårslev Kirke.
Pinsedag er en festdag i kirken, og det markerer
vi med festlig musik til gudstjenesten. Oboist
Søren Flebo Jørgensen spiller sammen med organist Kirsten Lübker flere musikindslag i
gudstjenesten. Søren Flebo Jørgensen er uddannet ved Syddansk Musikkonservatorium.

Menighedsrådets sommerudflugt for
pensionister i Hårslev Sogn
Tirsdag den 5. august kl. 9 fra kirkens parkeringsplads på Maderupvej.
I år går turen først til Nyborg, hvor vi skal
se Nyborg Slot, som er Danmarks ældste bevarede kongeborg. Nyborg Slot var rigets centrum i middelalderen. Vi får en rundvisning
på slottet, hvor guiden fortæller os slottets
spændende historie. Bagefter nyder vi slottets
smukke omgivelser ved Nyborg Vold.
Middagen med hovedret og dessert spiser vi
på hotel ”Villa Gulle”, der ligger med udsigt
til havnen og de gamle gader i Nyborg.
Nyborg Kirke ligger lige ved siden af, og vi
vil naturligvis ikke gå glip af et besøg i den
flotte store bykirke.
Bussen henter os og kører os et smut ud i
nærheden af det gamle færgeleje og Storebæltsbroen. Herefter går turen til Langeskov
Planteskole, hvor vi får serveret boller og lagkage i caféen. Derefter er der sat god tid af til
at gå rundt og se de mange spændende haveanlæg og planter.
Vi forventer at være hjemme senest kl. 18.
Pris for bustur, rundvisning, middag og
kaffe: 150 kr.
Tilmelding senest den 1. august til Sonja
Bergholdt tlf. 64 83 14 24 eller Knud Christensen tlf. 23 30 10 63 eller e-mail:
knud.birger.christensen@gmail.com.
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Friluftsgudstjenesten holdes i ”Præsteskoven”.

Friluftsgudstjeneste og skovtur
Søndag den 10. august kl. 14 på det grønne
område bag ved kirken (”Præsteskoven”).
Vi forsøger os igen i år med en friluftsgudstjeneste. De sidste par år har vi måttet rykke
gudstjenesten ind i kirken p.g.a. dårligt vejr,
men nu har vi flyttet arrangementet til august
i håb om, at vejret vil være bedre her end midt
i juni.
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet
kaffe og kage i de grønne omgivelser, og vi benytter lejligheden til at synge nogle glade
sommersange.

Kirkemusikfestival
Weekenden 3.-5. oktober i Hårslev Kirke.
Vi planlægger en weekend med masser af
musik for alle aldersgrupper, så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi vender tilbage med
et program i næste nummer af kirkebladet.

Hårslev Borgerforening
Cykelture
Tirsdage kl. 19 fra kirkepladsen.
Der er igen i år god interesse for foreningens
cykelture. Turene køres i og omkring Hårslev
Sogn, og tempoet er socialt, så alle kan deltage. Varighed 1-1½ time.

Der cykles ikke i juli måned med mindre
andet aftales af deltagerne i juni .

Grillaften
Torsdag den 3. juli i ”Præsteskoven” bag ved
Hårslev Kirke.
Kom og vær med til en festlig aften for hele
familien! Der tændes op i grillen fra kl. 17.30.
Medbring selv maden og ”værktøj”. Kontakt
evt. Lars Hansen på tlf. 20 82 01 82 for yderligere oplysninger.

Spejderne i Hårslev
Spejderne i Hårslev inviterer igen i år til Skt.
Hans aften den 23. juni ved spejderhytten på
Ejlskovvej.
Der er tændt op i grillen fra kl. 18. Man er
velkommen til at komme og spise sin medbragte mad. Der er også mulighed for at købe
pølser, øl og vand.
Bålet tændes kl. 20.30.
Derefter er der kaffe og lagkage i spejderhytten.

Havevandring
Onsdag den 20. august kl. 19 fra kirkepladsen.
Vi går en aftentur og kigger indenfor i nogle
af byens haver, som vi jo normalt ikke har adgang til. Det bliver spændende at se, hvad der
gemmer sig af haveoplevelser. – I tilfælde af
øsende regnvejr, er arrangementet aflyst.

Danmissions Genbrug i Hårslev
Sommermarked lørdag den 14. juni kl. 10-16
på Bogensevej 80. Salg i både butik og baggård af genbrugsvarer, lys og fairtradevarer.
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

Tag med på en hyggelig havevandring med
borgerforeningen.

Alle er velkomne til at deltage i Padesø Sogns
friluftsgudstjeneste den 1. juni kl. 14 på
Kongsdal, Assens Landevej 38, Hindevad.
Folkemusikduoen ”Svøbsk” leverer musikken
til gudstjenesten. Kaffe og kage efter gudstjenesten, mere folkemusik og mulighed for at
gå rundt i den smukke park.

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
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings
aktiviteter kan fås hos formanden Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24.
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GUDSTJENESTER I HÅRSLEV
Juni
Søndag den 1. (6. s. e. påske)
Der henvises til Padesø Sogns friluftsgudstjeneste på Kongsdal, Assens Landevej 38, Hindevad.
Søndag den 8. (Pinsedag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Musikgudstjeneste

Søndag den 20. (5. s. e. trin.)
kl. 9: Jakob Olesen
Søndag den 27. (6. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
August
Søndag den 3. (7. s. e. trin.)
Padesø Kirke kl. 9: Jakob Olesen.
Fællesgudstjeneste

Mandag den 9. (2. pinsedag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 10. (8. s. e. trin.)
kl. 14: Mette Lise Bjerregård
Friluftsgudstjeneste i “Præsteskoven”

Søndag den 15. (Trinitatis søndag)
kl. 9: Jakob Olesen

Søndag den 17. (9. s. e. trin.)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 22. (1. s. e. trin.)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 24 (10. s. e. trin.)
kl. 14: Gunvor Sandvad

Søndag den 29. (2. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 31. (11. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Juli
Søndag den 6. (3. s. e. trin.)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

September
Søndag den 7. (12. s. e. trin.)
kl. 14: Jakob Olesen

Søndag den 13. (4. s. e. trin.)
Ingen.

Søndag den 14. (13. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Juni
Søndag den 1. (6. s. e. påske)
kl. 14: Mette Lise Bjerregård
Friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Søndag den 20. (5. s. e. trin.)
Fællesgudstjeneste med Hårslev
i Hårslev Kirke kl. 9 v/ Jakob Olesen

Søndag den 8. (Pinsedag)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

August
Søndag den 3. (7. s. e. trin.)
kl. 9: Jakob Olesen
Fællesgudstjeneste

Søndag den 22. (1. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Juli
Søndag den 6. (3. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 17. (9. s. e. trin.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 31. (11. s. e. trin.)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård
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GUDSTJENESTER I PADESØ

