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Efteråret 2016

Nyt fra menighedsrådet

Nikolaj W. Jørgensen, Patrick O.H. Moors,
Tobias Jørgensen.

Årets konfirmander
Menighedsrådet byder årets konfirmander
hjerteligt velkommen! Konfirmanderne
går til konfirmationsforberedelse hver tirsdag kl. 8.00-9.45 i Hårslev Kirke og konfirmandlokale. Kl. 9.50 præcis sørger
Christiansens Taxa og Busser for at befordre dem godt og sikkert til henholdsvis
Særslev Skole og Brenderup og Omegns
Realskole.

De vil deltage i gudstjenesterne og få opgaver i forbindelse hermed. Tag godt imod
dem!

Konfirmanderne er:
Asker S. Skov, Cecilie N. Petersen, Emma H.
Jørgensen, Laura Bloch, Malthe N.K. Olsen,
Michelle V. Hansen, Nadja Schmidt, Niclas
M. Bøgelund, Nicoline Williams Johansen,

Hårslev Kirke
Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5471 Søndersø. Sygeorlov.
Konstitueret sognepræst: Hanne Eggers Tlf. 71 78 60 81. Mail: he@km.dk
Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker. Tlf. 26 68 50 44. Mail: buskbjerg@gmail.com
Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8, Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf, 28 26 04 34
Graver: Michael Oemann Damgaard. Præstegårdsvænget 4A, Hårslev, 5471 Søndersø. Træffes
på kirkegården eller i graverkontoret i arbejdstiden. Tlf. 29 11 16 35. mail:
haarslevkirkegaard@mail.dk Mandag er fridag
Gravermedhjælper: Kia Petersen
Menighedsrådsformand: Nick Christensen, Præstegårdsvænget 6, Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf.
27 26 74 76.
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 er gratis
Der er kirkebil til alle gudstjenester og arrangementer.
Kirkebilen bestilles senest dagen før. Ring til Christiansens Taxi – Busser, tlf. 64 84 14 85.
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Pensionistudflugt
På en smuk sommerdag d. 2. august er vi 27
mennesker afsted på en pensionistudflugt til
Ribe Domkirke og Gram Slot med Sonja
Bergholdt som ”rejseleder” ; )
Turen gennem Sønderjylland er usædvanlig smuk – og vi kører nænsom og blidt i en
luksusbus, ført af en omsorgsfuld chauffør.
Første stop er Ribe Domkirke. En fortræffelig guide fortæller om kirken fra dens fødsel
i 1100-tallet, hvor kirken bliver opført i træ
på en høj i byen; men efterhånden som de
mangeartede kulturlag (der udgøres af datidens affald) steg omkring kirken gennem de
følgende århundrede, ender kirken med at
ligge i en lavning. I slutningen af 1900-tallet
bliver kirkens nederste del frigravet, således at
niveauet nu flugter med kirkegulvet. Man
skal herefter ikke længere ned at en farlig
trappe, for at komme ind i kirken. Pladsen
omkring kirken bliver genindviet for ikke
særlig mange år siden. – En legende fortæller,
at kirken opstår som følger:
En mand har 3 sønner. Den yngste er noget
for sig – og faderen tænker, at han ikke ønsker at arve. Men deri tager faderen fejl. Formuen bliver derfor delt ligeligt mellem de 3
sønner. Den yngste tager sin andel og vandrer
til havet. Her slynger han alle sine penge ud i
havet; derpå folder han sine hænder og beder:
Kære Gud, lad den del af formuen, som min far
har tjent på ærlig vis komme tilbage. Efter kort
tid bliver en kobbermønt skyllet op på stranden. Og den yngste søn tager den med sig ud
i verden. – På sin vej møder han en mand

med en kat i en sæk – katten jamre hjerteskærende. Den yngste søn spørger, hvad der er
på færde, og manden svarer, at han ikke længere kan beholde sin kat. Den yngste spørger
da, om han må købe den. Manden måber, da
han får en hel kobbermønt for sin kat. Den
yngste drager videre og kommet atter til havet
– han får lyst at sejle, og det lykke ham at få
hyre på et skib – men til halv betaling, for katten skal jo også have mad, som kokken siger.
Sønnen accepter, og de sejler. Meget lang tid
efter lægger de til ved en ø, går i land og bliver
budt velkommen af høvdingen, som byder på
et måltid mad omkring bålet. Søfolkene vægrer sig ved at spise med, fordi stedet vrimler
med mus. Den yngste søn skynder sig ned til
skibet, henter sin kat og slipper den løs. På et
splitsekund er alle mus forsvundet! Høvdingen bliver overrasket og lykkelig og tilbyder sønnen et kistefuld guld for katten. Stum
af overraskelse lader sønnens svar vente på sig,
og høvdingen byder ivrigt 2 kistefulde guld.
Handlen går i orden, og sønnen og hans skib
sejler hjemad. Undervejs bliver det et frygteligt stormvejr, og den yngste søn beder til
Gud: Herre, hvis vi kommer trygt i havn, vil
jeg bruge alt mit guld på at bygge en kirke for
dig! Skibet når sikkert i havn, og Ribe Domkirke kommer til verden! På den to-fløjede
indgangsdør er der et ornament af et kattehoved på hver af de 2 fløje. Nu ved I hvorfor!
Således belært om Ribe Domkirke slentrer vi
hen i Bakhausgydegade nummer 12, hvor vi
nyder en portion kalvesteg med gemyse og en
dejlig portion is. Herefter er der tid til at opleve Ribe på egen hånd, inden vil skal samles
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ved bussen. Da vi endelig finder Sonja Bergholdt, vore kirkeværge, kan turen gå videre til
Gram Slot.
Sjældent er vi blevet præsenteret for så
mange kreative ideer som på Gram Slot! –
Ideerne er oven købet blevet – eller er ved at
blive ført ud i livet. Gram Slot har tidligere
være kongebolig og en dygtig guide fortæller
om slottet og dette ejere op gennem tiden. Vi
hører bl. a. om en meget stridbar og ilter frue
på slottet. Hun skulle en dag have jagtselskab.
Hendes unge kammerpige hjælper hende at
blive klar til festen. Men det går ikke hurtigt
nok for slotsfruen – utålmodigt slår hun ud
efter pigen, som falder bagover, rammer kakkelovnen og slår sit hoved så alvorligt, at hun
dør af det. Det siges, at den blodplet, som der
blev på gulvet, ikke kan vaskes af. Det siges
også, at det spøger på slottet, og at den stakkels kammerpige går igen. Den unge familie
som nu bor på slottet, sætter sig for at undersøge spøgeriet. Børnene og deres far beslutter
sig for at sove i det værelse, hvor kammerpigen var blevet dræbt af følgerne efter den
skæbnesvangre lussing. De lægger sig til at
sove; men ud på natten vågner de ved nogle
trippende lyde inde i stuen ved siden af. NU,
tænker de – NU sker det! De sætter sig op og
stirrer på døren - pulsen er høj! – De forventer, at spøgelset træder ind i værelset og åbenvarer sig for deres øjne! – Men NEJ - det er
såmænd deres gamle sorte labradorhund, som
endeligt have fundet sin familie på slottet! –
Familien har ikke gjort flere forsøg på at bevise spøgeriet!
Derefter er vi på rundtur i cafeteriet og til-
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hørende butik, hvor der også er plads til foredragsvirksomhed. Vi vandrer videre til den
moderniserede, næsten futuristske Holstenerlade. Her bliver der jævnligt holdt store koncerter – Holstenerladen er et eftertragtet som
koncertsted, fordi dens akustik er helt unik –
og i øvrigt forsynet med det aller nyeste inden
for musikanlæg! Blandt andre har Anna Linnet optrådt i Holstenerladen. – Efter en dejlig
kop kaffe og en stund til eftertanke og udveksling, kører vi atter hjemad langs stille afventende marker, der bugner frodigt til høst.
En vellykket tur er til ende; – Du er velkommen til næste års udflugt!
Sonja og Hanne.
Menighedsrådsvalg 2016
Hvert 4. år afholdes der valg til menighedsrådene over hele landet.
Som aktivt medlem af menighedsrådet får
du mulighed for at påvirke retningen på og
omfanget af det kirkelige arbejde i Hårslev
sogn. Desuden er du med til at sikre, at kirkens bygninger samt dens arealer uden for
kirkegården bliver vedligeholdt.
Kom til orienteringsmød tirsdag d. 13.
september kl. 19 i Hårslev Kirkes konfirmandlokale, hvor du kan høre mere om, hvad
arbejdet i menighedsrådet indebærer. Vi
byder på en kop kaffe under mødet.
Har du lyst at stille op som kandidat til me-

nighedsrådet, kan du henvende dig til menighedsrådets formand Nick Christensen på
mødet eller ringe til ham på tlf. 27 26 74 76;
så vil han vejlede dig i det videre forløb.
Fristen for tilmelding af kandidater er tirsdag d. 20. september.
Høstgudstjeneste
Søndag d. 25. september kl. 14.00 fejrer vi
vores traditionsrige høstgudstjeneste i Hårslev
Kirke.
Spejderne og børnekoret deltager – vi glæder os til en fælles festlig oplevelse!
Ingen høstgudstjeneste uden lagkager!
Umiddelbart efter gudstjenesten nyder vi
sammen lagkager med saftevand/kaffe/the i
konfirmandstuen. Efter traktementet hygger
vi os med fællessange for både store og små.
Alle er velkomne!

Nyt fra Hårslev Kirkes
musikalske profil
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. 9.
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.

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 får lommepenge
pr. gudstjeneste.
Vi øver tirsdage kl. 13.55 – 14.50 på Hårslev
Skole.
Nærmere information kan fås hos korets leder
organist Kirsten Buskbjerg Lübker.
26 68 50 44 eller buskbjerg@gmail.com.
Babysalmesang
Tirsdag d. 4/10 kl. 10 begynder vi babysalmesang i samarbejde med Padesø kirke i
Hårslev Kirke. Forløbet er tilrettelagt for babyer fra ca. 2.-10. måneder. At synge sammen
er nærvær og fællesskab – og styrker samhørigheden mellem barn og forældre. Det er en
god mulighed for at være i det smukke kirkerum og nyde den særlige klang på en uformel
måde. Vi slutter hver gang med te/kaffe og
tid til snak og hygge. Læs mere på kirkens
hjemmeside.
Korkoncert
Tirsdag d. 29. november synger Bogensekoret, under ledelse af Inge Lynggaard, julemåneden i gang.
Koncerten starter kl 19:30 i Hårslev Kirke.
Fri entré.

Så er børnekoret i Hårslev Kirke startet igen
efter sommerferien!

Musikfestival

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!

Hårslev Kirkes musikfestival er i år fra fredag d.
7. oktober til søndag d. 9. oktober kl 10, hvor
vi afslutter med en musikgudstjeneste. Se detaljer om musikfestivalen i vedlagte folder.
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Præstens klumme
Jeg vil forsøge at forklare det ritual, som vi
kalder nadver. Nadveren finder sted under
søndagens højmesse efter prædiken. Nadveren er for alle – din deltagelse afhænger ikke
af, hvem du er, hvad du er, eller hvordan du
er; uanset, hvad du måtte tænke, føle, mene
eller have gjort af godt og mindre godt eller
ondt, så giv dig selv den oplevelse at gå til
nadvers – gå altergang, gå til alters, som vi
også kalder det – giv dig selv lov at være –
være tilstede – sammen med den øvrige menighed – sammen og alligevel hver for sig –
tavs eller i indre dialog – med Gud, med dig
selv – eller genert skævende til de andre – lade
Gud råde.
Mange finder nadveren mystisk – det er
den ikke. – Den er en konkret virkelighed, en
rituel gentagelse af Jesu sidste måltid sammen
med sine 12 disciple den aften, hvor han bliver forrådt. Forræderiet fører til, at Jesus bliver korsfæstet – han dør af kærlighed til os.
Under dette måltid med sine 12 disciple,
tager Jesus brødet, takker sin Fader i himlen
og bryder brødet, brækker det over. (Brød er
den tids vigtigste næringskilde). Så ser han på
disciplene, rækker brødet til dem hver og én
– også til Judas, som han ved, vil forråde ham;
derpå siger han de ord, som i dansk oversættelse lyder: Tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer – gør dette til
ihukommelse af mig; brødet er den skikkelse,
som Jesus møder dem i, de tror, at brødet er
Jesu Kristi legeme, fordi Jesus, deres Herre,
siger det. Når de spiser det, skal de ikke blot
huske, men erindre alt, hvad de har fået gennem deres fælles liv med Jesus, erindre alt,
hvad han har lært dem, og den måde, han har
behandlet dem på og den måde, han har
været der for dem på – de skal med et smukt
gammelt ord ihukomme Jesus! Efter selve måltidet tager Jesus kalken – det vil sige bægeret
– bægeret med vinen i. (Vin er daglig drik på
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Jesu tid). Så løfter han bægeret, takker sin
Fader – rækker dem bægeret med vinen og
siger: Drik alle heraf. Denne kalk er den nye
pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes
forladelse. Vinen er, lige som brødet, den skikkelse, som Jesus møder dem i under den nye
pagt, kærlighedens pagt. I den nye pagt tilgiver Jesus os vore synder og rejser os op til fortsat liv sammen med Gud og vor næste. Vi er
alle syndere – det er en fællesbetegnelse! –
Hverken du eller jeg er perfekt uanset, hvad
vi lykkes med at bilde os selv og hinanden
ind. Dét til trods er vi alle Guds elskede børn!
Jesus slutter måltidet med at bede sine disciple ihukomme sig, ihukomme Jesus selv,
hver gang de spiser brødet og drikker måltidets afsluttende bæger – Gør dette så ofte som
I drikker det, til ihukommelse af mig.
Disciplene får hver dag brød og vin – i Jesu
bevægelser, den måde de ser ham tage brødet
på, i de ord, der lyder Tag dette og spis det, det
er mit legeme, der gives for jer, da de dufter
brødet, åbner munden og sanser det på
tungen og spiser det – og i vinen, dens duft
og noter, Drik alle heraf. Denne kalk er den
nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. –Disse ord genoplever de
dagligt efter Jesu død, og de kan høre Jesu
stemme byde dem– gør dette til min ihukommelse sådan, som han sagde under sin sidste
aftens måltid med dem. Jesu stemme har lydt
til dem dagligt gennem 3 år – de genkender
den stemme, der siger dette i kærlighed til og
i omsorg for hver enkel af disciplene, – og det
lyder til os i dag. Vi erindrer ikke nadverens
ord hver dag, sådan som Jesu disciple dengang, vi har ikke hørt Jesu stemme. Vi hører
præsten sige disse indstiftelsesord, Jesu ord;
når Jesus siger, at brødet og vinen er hans legeme og blod, så tror vi det, fordi Jesus, vor
Herre og frelser, selv har sagt det – på en
måde vedbliver han at sige disse ord, fordi de
gentages hver søndag i alle kirker landet over.
Det kan være lidt vanskeligt at gå til nad-

vers første gang – måske også anden gang.
Det bedste råd jeg ved, er at opfordre til at
begynde med at tænke nadveren som et måltid til minde om Jesus; gå trøstigt til nadvers,
hver og én af jer! Jeres forfædre har knælet på
knæfaldet før jer – knæl I, som de – lad os
mødes under nadverens måltid!
Hanne Eggers

Kirkehøjskole
Filmaften onsdag d. 28. september kl 19:00
Vi ser den prisvindende film ”Nøgle Hus
Spejl” med Ghita Nørby i hovedrollen. Filmen er instrueret af Michael Noer.
Sted: Konfirmandstuen i Veflinge Præstegård, Axel Brahes Vej 13, Veflinge

Foredrag tirsdag d. 25. oktober kl 19:30
Bogense Kirke
Foredrag med Ghita Nørby og Michael Noer
om ”Nøgle Hus Spejl”.
Litteraturaften onsdag d. 30. november
2016 kl 19:30
”En ny tid” af Ida Jessen
Sted: Særslev Præstegård
Foredrag onsdag d. 18. januar 2017
kl. 19:30
Foredrag af Carsten Bach Nielsen, lektor på
Aarhus Universitet
”Reformationsfejringer gennem tiden”
Guidet vandretur lørdag d. 20. maj 2017
Guidet vandretur ad en klosterrute i Odense
– et samarbejde mellem præsterne i Bogense
Provsti, distrikt Vest og Visit Odense.

Det sker i Hårslev
Hårslev Borgerforening
Cykelture på tirsdage kl. 18:30 fra kirkepladsen i Hårslev. Fortsætter frem til efterårsferien.
Fællesspisning d. 4. oktober og d. 3. november i Hårslev Forsamlingshus.
Se i øvrigt www.hårslev.dk og foreningens
facebookside.
Hårslev Pensionistforening
Onsdagscafé i konfirmandstuen kl 14 d.
14. september 2016
Der er kaffe/te og kage og underholdning
med spillemænd, som spiller harmonika og
synger.
Der afsluttes selvfølgelig med lotteri.
Onsdagscafé i konfirmandstuen kl 14 d.
12. oktober 2016
Flemming Rasmussen kommer og fortæller
om sin bog ”Da bedstefar skød Poul Barber”. Flemming er Hårslev-dreng. Han skriver levende om sin opvækst i Hårslev, og
især Hårslev Boldklub har en stor plads i
bogen.
Flemming har bøger med som kan købes for
250 kr.
Der er kaffe/te og kage og lotteri.
Tur til Tarup Centeret
Igen i år tager vi en tur sammen til Tarup
Centeret til november. Tilmelding til Sonja
Bergholdt tlf. 64 83 14 24
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings aktiviteter kan fås hos formanden
Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24
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Gudstjenesteliste
Kalender

Hårslev

Bemærkninger

2. oktober
9. oktober
16. oktober
23. oktober
30. oktober
6. november
13. november
15. november
15. november

19. sø. e. Trin.
20. sø. e. Trin.
21. sø. e. Trin.
22. sø. e. Trin.
23. sø. e. Trin.
Alle Helgen Dag
25. sø. e. Trin.
(H)
(P)

11:30. (HE)
10.00 (HE)
10.00 (HE)
10.00 (HE)
11.30 (HE)
14.00 (HE)
11.30 (GS)
17.00 (HE)
-

20. november
27. november
4. december
11. december
13. december
18. december
20. december

Sidste sø. i kirkeåret
1. s. i advent
2. sø. i advent
3. sø. i advent
tirsdag i uge 50
4. sø. i advent
tirsdag i uge 51

11.30 (HE)
10.00 (HE)
19.30 (HE)
14.00 (HE)
10.00 (HE)
08.00 (HE)
09.30

24. december
25. december
26. december
1. januar
8. januar
15. januar
22. januar
29. januar

Juleaften
Juledag
2. juledag
Nytårs dag (H3K)
1. sø e. H3K
2. sø. e. H3K
3. sø. e. H3K
4. sø. e. H3K

16.00 (HE)
10.00 (HE)
10.00 (HE)
16.00 (HE)
11.30 (HE)
10.00 (HE)
10.00 (HE)
10.00 (HE)

10.00 (HE)
11.30 (HE)
10.00 (HE)
Fløjtenist Eva Østergaard medvirker 16.00 (HE)
Børnegudstj. efterfulgt af fællesspisning
Hverdagsgudstjeneste efterfulgt af 13.00 (HE)
juletur til Tidens Samling og Kulturmaskinen
10.00 (HE)
Musikgudstjeneste (P)
19.00 (HE)
De 9 læsninger
10.00
Familiegudstjeneste (H)
11.30
Julekoncert: Syngedrengene fra Assens 19.30
11.30 (HE)
Julegudstj. for Hårslev Skole
Julegudstj. for børnene fra Hårslev Børnehave
og børnene fra Hårslev Dagplejere
14.00 (HE)
11.30 (HE)
Nytårsgudstjeneste
14.00 (HE)
10.00 (HE)
11.30 (HE)

Forkortelser: Hanne Eggers = HE
Gunvor Sandvad = GS
Hårslev = (H)
Padesø = (P)
H3K = Helligtrekonger

Padesø
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