HÅRSLEV
SOGNS
KIRKEBLAD

Foråret 2016

Nyt fra menighedsrådet
Kirkekalkning
Kalkning af kirken påbegyndes i løbet af
foråret 2016. Vi håber på at vejret bliver
mildt og tørt således at kalkning kan være
afsluttet inden konfirmationen d. 1. maj

Personale
Vores organist, Kirsten Lûbker, kommer
tilbage fra barsel medio april.
Menighedsrådet vil gerne sige tak til Inge
Dyrst for hendes tid som barselsvikar.
Menighedsrådet har ansat Kia Petersen
som gravermedhjælper. Kia er uddannet
gartner og har siden november været i jobpraktik ved Hårslev Kirke. Vi er glade for
at kunne ansætte Kia som gravermedhjælper fra 1. marts.

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.haarslevkirke.dk.

Vikarierende præst
Da vores præst, Mette Lise Bjerregaard,
fortsat er sygemeldt er Birthe V. Henriksens vikariat forlænget til og med 1.
maj 2016. I gudstjenesteoversigten er
der for maj endnu ikke sat navne på,
hvem der afholder gudstjenesterne.
Dette vil blive informeret om i lokalaviserne.

Hårslev Kirke
Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5472 Søndersø
Vikar er Birthe Vogn Henriksen. Tlf.: 22 15 05 26. E-mail: bhe@km.dk
Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker har barselsorlov.
Barselsvikar: Inge Dyrst, Drejerbanken 61, 5492 Vissenbjerg. Tlf.: 61 60 39 74.
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. Mandag er fridag.
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.
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l Sangaften med uddeling af små sedler
med spørgsmål: ”Hvad synes du om kirken?”, ”Hvad kan kirken gøre for dig?”.
l Ved sportsugen havde kirken en stand
l Aktiv medvirken fra menigheden i kirken. De 9 læsninger, hvor folk fra sognet
læser op fra biblen. Musikfestivalen skal
også nævnes som en dejlig oplevelse.

Lokal kirkeudvikling
Lokal kirkeudvikling har været et projekt
over 3 år, som et tilbud fra kirkefondet til
udvalgte provstier i landet. Fra Bogense
provsti, med tilhørende sogne, har Hårslev
sogn valgt at deltage.
Det drejer sig om at øge forbindelsen
mellem folk og kirke, så man finder det
naturligt, og kan lide at komme i kirke,
samt at finde ro til sjælen ved at lytte til
det kristne budskab – Guds ord.

Frivillighed og deltagelse har været vigtige
rammer. At involvere sig giver interesse for
kirken og hjælper meget ved arrangementer. Flere frivillige er dejligt at få med, men
vi andre må også være bedre til at melde
ud og bede om det.

Vi har i sognegrupperne arbejdet med
menneskers forhold til tro og til kirken,
med forandringerne i samfundet og livsanskuelser. Forslag, ideer og tiltag har været
drøftet og afprøvet i sognene.

Hvad har vi så fået ud af lokal kirkeudvikling?
1. Vi er måske blevet mere åbne omkring
det at være en kirke
2. Vi har et bedre samarbejde med vores
foreninger i sognet
3. Forhåbentligt vil vi få mere samarbejde
sognene imellem

Eksempel på tiltag i sognene:
l Invitation til samtale om tro
l Fællesgåture med refleksion over et
emne
l Aktiv deltagelse i sport med de unge
l Velkomstbrev til tilflyttere

På vegne af deltagergruppen
Karen Bech

Eksempel på tiltag i Hårslev sogn:

Balslev Præsteslægt på Fyn
Under svenskekrigene 1658-60 måtte
mange i armod gå fra hus og hjem. En af
dem, Anders Rasmussen, der var bosat i
landsbyen Balslev på Vestfyn, følte sig
tvunget til at søge til Odense. Hans efterkommere tog navnet Balslev, og lagde gennem oplæring hos amtsforvaltningen i
Odense, og senere teologiske studier, grunden til en af Danmarks største præsteslægter. Slægtens forfædre er mindet i Mindelunden i Balslev by, samt Mindetavle i
Våbenhuset i Odense Domkirke, hvor An-

ders Rasmussens ældste søn Rasmus og
dennes hustru, Maria Elisabeth Bang, er
begravet i 1718 hhv. 1705.

Balslev-gravstedet i Hårslev 2015
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Balslever i Hårslev
Slægtens første generationer virkede som
præster på især Nordfyn, og i særdeleshed
i Hårslev sogn, som i 125 år fra 1778 til
1903 blev betjent af 4 Balslever i ubrudt
rækkefølge (far-søn). Navne og embedsperioder fremgår af præsteoptegnelsen ophængt i Kirkens Våbenhus.

Præsteoversigt i Våbenhuset 2015
Tilknytningen til menigheden i Hårslev
var gennem alle årene præget af gensidig
glæde ved deltagelse i sognets kirkelige og
verdslige liv. Ikke mindst konfirmand-forberedelserne af de på den tid ganske mange
børn i sognet, var kilde til megen glæde,
og beviste ”ordets kraft til at røre hjerterne”. Disse betragtninger fremgår bl. a.
af Rasmus Balslevs håndskrevne beretning
af sit levnedsløb trykt i hæftet: ”et gammelt
Håndskrift, Odense 1882”.

tens Hårslevgren. Ifølge Hårslev kirkebog
er han sammen med sin hustru Abelone
Lange begravet i Kirken i 1792. Med begravelsen af hans søn Rasmus Balslev, og
senere hans familie og efterslægt, blev familiegravstedet i 1833 etableret umiddelbart nord for Hårslev kirke. Med den
seneste begravelse i 1907 indeholder gravstedet 11 grave og 9 gravplader af marmor.
Gravpladerne er i dag angrebet af skimmel
og forvitring, og inskriptionerne er svært
læselige. Korset i gravstedets centrum blev
renoveret i 2010 og placeret på en granitsten med inskription. En total genopretning af gravstedet med læselige gravplader
har været overvejet. Dette kan ikke gøres
uden en fornyelse af pladerne, hvilket er
særdeles bekosteligt. Derfor har familien
besluttet at bevare pladerne som de er, og
i stedet præsentere pladerne med inskriptioner på en graveret bronzeplade til opsætning på graven. Bronzepladen er produceret og nedenfor affotograferet hos gravøren i Odense. Pladen måler 40x60 cm,
og planlægges, med velvillig hjælp fra
Hårslev Menighedsråd og Graver, opsat i
foråret 2016, til forhåbentlig glæde for kirkegårdens besøgende.

Bronzepladen med inskriptioner 2016
Balslevgravstedet på Hårslev kirkegård
Lauritz Luja Balslev grundlagde, som den
første Balslevpræst i Hårslev, Balslevslæg4

Februar 2015,
Johan Chr. Balslev

Påskereflektioner
Kunstneren Arne Haugen Sørensen har i
mange af sine malerier store smukke og
udtryksfulde hænder. Helt specielt udtryksfulde er de, når de skal beskrive påskemorgen og opstandelsen. Den spinkle
Kristus-skikkelse, som omsluttes og nænsomt løftes ud af graven af de mandshøje
hænder. Jeg så det første gang ved en Påskegudstjeneste i Lyng Kirke, Fredericia
for en del år tilbage og det gjorde et
enormt indtryk på mig. Meget enkelt og
samtidigt meget udtryksfuldt.

Arne Haugen Sørensen
Overfor dette Gudsbillede er så vores hænder, som de beskrives bl.a. i Svin Ellingsens
salme ”Vi rækker vore hænder frem, som
tomme skåle”.
Dét jeg tænker specielt på, er, at vi former vore hænder som skåle og rækker dem
frem og op, for at de kan blive fyldt, ganske som hvis vi drikker vand fra en kilde,
så former vi vore hænder som skåle og
drikker, hvormed vi fylder os af livsgivende, – fra noget udenfor os selv.
Sådan kan vi forme vores hænder, så de
bliver til en slags kurv, der kan rumme...
ja, livet i dets mange facetter. Rumme,
fordi vi rækker vore hænder frem og beder
dem fyldt af andet og mere end os selv.
Rækker frem og beder os løftet og båret af
andet og mere end os selv.
Som en lille kurv med et lille barn i – en
Moses-kurv. Moses blev i fortællingen i

Det gamle testamente sat ud i Nilen i en
kurv. Sådan gør forældre ikke med deres
nyfødte børn, men når vi hører fortællingen om Moses, så ved vi godt, at Moses´
forældre gør det bedste de ved, for at
skærme deres lille søn. Og hér bliver det
sammenligneligt, for sådan vil forældre til
alle tider gøre det bedste og skærme deres
små såvel store børn. Moses’ forældre har
glædet sig til barnets fødsel – de er bekymret for barnets fremtid, når nu Ægyptens
konge er ude efter alle israelitiske drengebørn, fordi der er for mange af dem, de
truer hans magtposition. Det lyder næsten
som fortællingen om Kong Herodes befaling om at slå alle drengebørn under 2 år
ihjel, hvorfor Maria og Josef flygter med
deres lille nyfødte drengebarn.
Moses blev reddet. Han blev skærmet og
kom tilbage til sine forældre, til sin familie
og fik, indtil videre, lov til at vokse op der.
Jesus blev reddet. Han blev skærmet og
voksede op...
Når jeg nævner det, er det for at sige at
bibelens fortællinger er fyldt med vidnesbyrd om, at der ér nogen, som holder sine
store, stærke og forunderlige hænder om,
over og under os mennesker.
På samme måde kan vi tænke dåben og
døbefonten. Når et barn bliver båret til døbefonten og bliver døbt, så ér det at blive
lagt i en stor og rummelig kurv, der er lavet
af forunderlige hænder. De store, stærke
hænder er Guds hænder, som man altså
ikke kan se, for de er usynlige. Vi kan blot
danne os billeder; et lille bitte menneske i
en kurv formet af store, stærke hænder.
Hver gang vi i kirken holder dåb, så har
dåben en central placering i gudstjenesten.
Den skal minde os om, at den kurv, der er
lavet af Guds hænder, den er så stor, så
bred og så vid at vi kan være i den, fra nu
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af og til evig tid, med alt det vi ér og og alt
det vi ikke er, – men nok allermest gerne
vil være... uanset og på trods.
Grundtvigs salme ”Sov sødt barnlille” er
en yndet salme ikke mindst ved dåben.
Han kaldte selv salmen for »Guds-barnets
vuggesang«. Det er værd at huske på, at
den er skrevet af en 60-årig mand, som var
grebet af dyb depression, men som lader
sig trøste ved tanken om, at han er døbt.

Grundtvig færdiggør først salmen i 1872
kort før sin død i en alder af 89 år...
“Gudsfingrene grande” – skriver han. De
er så store, de hænder, at der er plads til os
alle sammen og deri finde ”Fred og Hvil”.
For de hænder er uden om det hele og lige
meget hvad; godt som mindre godt, ganske som dem vi er, – så falder vi ikke ud af
dé hænder, Guds hænder.

Konfirmanddag

præst ved Nyborg Statsfængsel Bjarne
Hjort, som vil fortælle om sit arbejde og
dem han møder; Hvor og hvordan er arbejdet og dem han møder udfordret af ”lys
– mørke” i dets mange facetter af betydning. Efter frokost tager vi bussen til Kerteminde til Johannes Larsens museum,
hvor vi efter rundvisning på museet med
fokus på Arne Haugen Sørensens udstilling, slutter dagen af med varm kakao og
kanelsnegle i cafeen, inden vi drager
hjemad igen.
Hvordan er de så de hænder? Ja, – husk
at spørge konfirmanderne. De har set
dem! – udtrykt i Arne Haugen Sørensens
billeder.

De, Guds hænder, malet af Arne Haugen
Sørensen skal konfirmanderne på årets
konfirmanddag tirsdag den 23. februar
2016, se på Johannes Larsens museum i
Kerteminde, hvor Arne Haugen Sørensen
i foråret udstiller sine værker.
Temaet for udstillingen er ”Lys og mørke”. Et tema der har været gennemgående
for Stiftets konfirmandaften i Domprovstiet. Og nu tager vi temaet op igen.
Vi kører fra morgenstunden fra Særslev
præstegård til Munkebjerg kirke, Odense,
en moderne arkitektonisk perle fra 70érne,
hvor konfirmanderne skal på opdagelse i
kirken og se og høre hvordan der er i kirken. Vi skal i samme hus møde fængselsKonfirmander i 2016:
Annemette Fredtoft Olesen
Casper Sørensen Mathiasen
Emilie Bengtson Jørgensen
Emilie Lønfeldt
Jacob Dybendal Schødts
Johanna Juul Kristensen
Lærke Kroggaard Mathiesen
Mikkel Odgaard Foss Larsen
Simon Milling Ussing
Zenia Munk Als
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Glædelig påske, Birthe Henriksen

Det sker i Hårslev
Hårslev Kirke
Store Bededag
Store Bededags aften torsdag d. 21. april
er der traditionen tro aftensgudstjeneste kl.
19:30. Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen og hygger med varme hveder
og kaffe og the.

Fællesgudstjeneste
Igen i år er der fælles gudstjeneste for sognene
på kirkehøjskolen 2. påskedag. I år det den
28. marts i Padesø Kirke kl. 10:00.
Børnegudstjeneste
Tirsdag d. 8. marts kl. 17:00 er der børnegudstjeneste. Gudstjenesten er tilpasset børn.
Kl. 17:30 er der spisning i konfirmandstuen.
Tilmelding til Birthe Henriksen på tlf. 22 15
05 26.
Konfirmation
I år afholdes konfirmationen i Hårslev Kirke,
søndag d. 1. maj.

Hårslev Borgerforening
Generalforsamling
Torsdag d. 25. februar kl. 19:00 afholdes der
ordinær generalforsamling i Hårslev Borgerforening.
Generalforsamlingen afholdes i Hårslev hallen

Børnediskotek
Fredag d. 26. februar arrangerer Borgerforeningen børnediskotek i Hårslev Forsamlingshus
Fællesspisning
Torsdag d. 3. marts er der fællesspisning i
Hårslev Forsamlingshus. Bindende tilmelding
senest d. 29. februar til Frede Hansen tlf. 61
60 48 65 eller Anne Lassen tlf. 61 38 44 40
Cykelture
Tirsdage fra kirkepladsen. Første gang tirsdag d. 19. april kl. 18:30. I maj rykkes starttidspunktet til kl. 19.
Turene køres i og omkring Hårslev sogn.
Tempoet er socialt, så alle kan deltage. Har
du lyst til at være med, så møder du bare op.
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
Onsdagscafé d. 16. marts kl. 17:00. Der serveres gule ærter efterfulgt af kaffe og småkager. Pris: kr. 110 pr person. Arrangementet er
i konfirmandstuen. Tilmelding til Jonna 64
83 10 49 eller Sonja på 64 83 14 24
Onsdagscafé d. 20. april med Hårby musikanterne kl. 14:00. Arrangementet er i konfirmandstuen.
Tilmelding er ikke nødvendig
Pensionistudflugt onsdag d. 25. maj. Mere
information følger når tiden nærmer sig.
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings
aktiviteter kan fås hos formanden Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24
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Gudstjenesteliste
Dato

Kalender

Hårslev

6. marts

11.30 (BVH)

8. marts

17.00 (BVH)

Bemærkninger

Padesø
10:00 (BVH)

Børnegudstjeneste

-

13. marts

Mariæ Bebudelse

10.00 (BVH)

-

20. marts

Palmesøndag

09.00 (JLO)

19.30 (JLO)

24. marts

Skærtorsdag

16.00 (BVH)

10.00 (BVH)

25. marts

Langfredag

11.30 (BVH)

10.00 (BVH)

27. marts

Påskedag

10.00 (BVH)

11.30 (BVH)

28. marts

2. påskedag

-

Fællesgudstjeneste i Padesø

10.00 (BVH)

3. april

10.00 (BVH)

-

10. april

10.00 (BVH)

11.30 (BVH)

13. april

-

Koncert i Padesø Kirke

19.30

Michala Petri og Lars Hannibal
17. april
Store Bededag

24. april

19.30 (BVH)

Varme hveder i konfirmandstuen

-

09.00 (JLO)

27. april

Aften- og musikgudstjeneste

1. maj

10.00 (BVH)

5. maj

Kr. Himmelfartsdag 10.00

8. maj

10.00

15. maj

Pinse

11.30

16. maj

2. pinsedag

10.00

22. maj

10.00

29. maj

10.00

Forkortelser: Birthe Vogn Henriksen = BVH
Jakob Lund Olesen = JLO
Hårslev = (H)
Padesø = (P)

19.00 (BVH)

Konfirmation
11.30
10.00

11.30

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

21. april

10.00 (BVH)

