HÅRSLEV
SOGNS
KIRKEBLAD

Sommeren 2016

Nyt fra menighedsrådet
Vikar
Birthe Henriksen afslutter sit vikariat i
Hårslev sogn d. 1. maj.
Menighedsrådet vil gerne sige Birthe tak
for hendes indsats og held og lykke med
de nye udfordringer i Haderslev.
Da Mette Lise Bjerregaard desværre fortsat
er sygemeldt tiltræder Hanne Eggers 22. maj.
Hanne Eggers giver nedenfor en introduktion til sig selv:
”Kære alle i Hårslev og
Padesø sogne.
Jeg har fået den gave at
fungere som sognepræst
her i Hårslev og Padesø
sogne alt imens forårets
flora og farver tager til og

sommeren står på spring. Jeg har været konstitueret sognepræst i Allesø-Næsbyhoved
Broby og var forinden konstitueret på Læsø
i et år forudgået af 3 måneder i Svendborg,
Sct. Jørgens Sogn og på Tåsinge. Jeg har
også virket som præst i Brørup-LindknudHovborg i 3 mdr. samt i Skt. Johannes
Sogn, Vejle i 6 mdr., hvor jeg ud over præstearbejdet lavede en undersøgelse af den
gejstlige indsats for ældre og demente.
Meget forskellige sogne, som har givet gode
og inspirerende erfaringer.
Jeg har en fortid som fysioterapeut, fortrinsvis inden for psykiatrien, desuden
ældre- og hjerneskade-området. Her er
dejligt på Fyn, og jeg glæder mig til at
møde jer!
I er velkomne til ved given lejlighed at
kontakte mig på mail he@km.dk
De bedste hilsner
Hanne Eggers, fungerende sognepræst”

Hårslev Kirke
Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5472 Søndersø
Vikar: Hanne Eggers, tlf. 23 29 63 12. E-mail: he@km.dk
Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker
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. E-mail: haarslevkirkegaard@mail.dk. 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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Kastanietræer
I 2015 besluttede menighedsrådet sammen
med de relevante instanser, at kastanietræerne på nordsiden af kirken skulle fældes.
Fældningen skete i marts i år.
Det er ikke med glæde, at man skal træffe
den slags beslutninger, men træerne var
angrebet af sygdom og dermed var der gået
svamp i dem, med en fremskreden forrådnelse til følge.
Ved de seneste års kraftige storme er der
brækket store grene af til fare for folk der
færdedes i området. Desuden kan det blive
en bekostelig affære at genoprette skaderne, hvis nedfaldne træer forårsager ødelæggelser på kirkegården.

Birthe Henriksens tale til konfirmanderne
2016.

Kære Konfirmander – Så nåede vi endelig
frem til 1. maj. Og I skal konfirmeres!
Udenfor er det det dejligste og smukkeste
konfirmationsvejr med solskin, blå himmel,
nyudsprungne bøgegrene og træer og flag i
hver lygtepæl – hejst til ære for jer.
Nu sidder I her i jeres fine konfirmationstøj, håret er sat, skoene er pudset og jeres
forældre, søskende, bedsteforældre, familie

Alle der bor i Hårslev og omegn og som
har deres gang omkring kirken har glædet
sig over de store smukke træer, både om
foråret når de har stået i al deres blomsterpragt, især når man kommer til Hårslev fra
Ejlskovvej har det været et smukt syn. Om
efteråret har det i flere generationer været
børnenes fornøjelse at samle kastanier, som
i al deres brune blankhed har været dejligt
legetøj for kreative børn.
Men nu er det slut. Træerne er faldet for
tidens tand. Menighedsrådet skal nu beslutte hvad der skal plantes i stedet for.
Sonja Bergholdt, kirkeværge

og venner er kommet i dag for at fejre dagen
for, – og sammen med jer.
Og alle nåede vi det lige til tiden. Glæd jer!
i et jeg, et du og i et fælles os – for vi er alle,
i et fællesskab, samlet her i kirken for at fejre
jeres konfirmation.
– Nyd salmerne, – jeres konfirmandbørn
har været med til at vælge dem, nyd musikken, blomsterne.
– Nyd blot at sidde stille en lille stund, se sig
lidt omkring, med et stille nik hilse på hvem
3

man ikke har set i lang tid. – Giv tankerne
over den tid der er gået og tiden der kommer, – frit løb; En mærkedag, på mange
måder, er det i dag for jer alle sammen. Nogle
mærker det bestemt mere end andre og alle
har hver især deres blik for dagen, om end I
alle ser samme vej, sådan er vi alle hver især
lige der i livet, hvor vi nu engang ér.
Giv slip, giv lidt op, giv lidt hen – og vær
blot til stede. – Hav tillid til de rette instrukser er givet – og modtaget af køkkenpersonalet. – At Vinklingen af talen eller sangen
er som det skal være...
Vær blot hér sammen med jeres forventningsfulde, glade og meget spændte konfirmandbørn; det er dét, de ønsker, – det er
dét, de har allermest brug for i dag, – og såmænd alle andre dage.
Og ja der er blevet fortalt, at der har været
lettere travlhed i hjemmene på det sidste:
”De er lidt oppe at køre”, ”lidt nervøse for,
hvordan det hele skal gå”, ”kan vi nu alle
sidde der”, ”blir gulvet mon liggende”...
Og som en af jer uddybede: – ”Min mor
har planlagt det i laaaang tid, ned til mindste detalje” ”Hvad så med din far, han har
vel også hjulpet til med noget”? ”Ja, – men
han begyndte først i onsdags”
Kære konfirmander: Sådan er forældre så
forskellige og sådan er der helt sikkert også
en forklaring på fordelingen af opgaverne.
Bær over med jeres forældre, ganske som de
– ofte og igen og igen - bærer over med jer!!!
”Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den
anden.. som Herren tilgav jer, skal I også
gøre” Sådan skriver Paulus om kærlighedes
gerninger og det er værd at huske på i dag,
i morgen og alle andre dage – barn som
voksen.
I onsdags var vi samlet herinde til generalprøve og undervejs overvejede jeg at spørge
ker: – Hvad synes I egentlig, der skal sige til
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jer i en konfirmationstale? Jeg besindede
mig – af flere årsager og nåede frem til at
svarmulighederne lå indenfor;
– ”Det må du altså selv om”, – ”Den skal
bare handle om mig”, – ”Nej, den skal da
handle om os”, – ”Du skal fortælle, hvor
søde vi har været”, – ”Du må også godt sige
noget til vores forældre”….
Skal jeg fortælle, hvor fantastiske I er? Dét
kan og gør jeg gerne for; I ér så absolut en
flok herlige unge på vej i livet, lige der, hvor
I hver især er. Jeg er jer taknemmelig, for de
inspirerende og tankevækkende timer vi har
haft sammen både i konfirmandstuen og i
kirken. Og så har I glædet mig de søndage
I er dukket op til gudstjenesten. Hvorfor
glad og glæde?
– Nu skal til ret siges at I flest er kommet
i kirken, fordi I lige manglede det sidste
kryds...
Men glad og glæde fordi I er bekræftelse
af livet!
– Det viser I hver gang vi mødtes, – det
viser I ved hver søndags gudstjeneste – det
viser og er I idag, – det er I imorgen, – dét
er I til alle tider!! – I gør og gir glæde i jeres
umiddelbare og blotte tilstedeværelse i dét,
I er – tak for det!
I dag læste jeg fra Mathæusevangeliet, fra
Bjergprædikenen om bøn – ikke en hvilke
som helst bøn – men Fadervor. Luther skrev
i sin lille Katekismus at kunne man ikke
huske andet, kunne man altid bede sit Fadervor … og kunne man ikke huske hele sit
Fadervor, – ja så kunne man blot nøjes med
en eneste sætning; ”din vilje ske” for dermed er alt talt.
Men hvad er bøn? Ja I forlængelse af det jeg
talte om lige før, så er I, i mine øjne svaret på
nogle af de bønner, som jeres forældre har
bedt til Gud. Uden at vide at de tiggede,
bad, – ja endog nogle gange skreg netop om
at få nogle børn PRÆCIS som jer.

Jeres forældre havde jo aldrig nogensinde
haft fantasi, poesi, vildskab, mod, forestillingsevne nok til at bede Gud om at få
skænket netop de fantastiske eksemplarer,
variationer, melodier af menneskeslægten, –
som I alle hver og én er ... Og så fik de jer
alligevel. ☺
Hver især er I navne på mirakler. Utroligt
at Gud – uden at jeres forældre får det formuleret, skænker dem det, de har længtes
efter hele deres liv!
Jeg ser på jer og jeg tænker; I er bønhørelse. I er et levende bevis på at Gud hører
vores dybeste længsler og drømme – også
selv om vi ikke altid selv kan sætte ord på
disse længsler og drømme.
Slår I op bag i Salmebogen – ved godt I
ikke sidder med en sådan lige nu, men en
dag – Ja, jeg håber og ønsker at I en søndag
kommer igen om end det ikke er i jagten på
et kryds.
Da kan I slå op og se, at der er formuleret
mange forskellige bønner. Der er Fadervor,
der er bønner, når man er i krig, bønner ved
sygdom, bønner om fred, men der mangler
en bøn for jer teenagere – en bøn om noget
af alt det, I på godt og nogle gange mere
tungt, – og svært går og tumler med.
Ved konfirmandforberedelsen fik I mulighed for at formulere hver jeres bøn og I gik
til opgaven med vilje og mod til at skrive
jeres måske første bøn. Hvad jeres bønner
indeholdt – ja, det ved kun I selv.
I dag vil jeg gerne udvide begrebet om
bønner lidt. For jeg kan ikke se andet end,
at ethvert menneske i sig selv er en bøn om;
kærlighed, accept, forsoning, tilgivelse, forståelse. Når vi ser på hinanden beder vi,
uden at sige et ord både Gud og hinanden
om accept.
Og hvem skal bønhøre jer, hvem skal bønhøre os? Hvem skal svare på jeres, ja vores
alles tavse bøn? Det skal Gud.

Når I bliver konfirmeret i dag, får I at vide,
ligesom da I blev døbt, at Herren elsker jer.
Selvom I bander og sender sms’er i en uendelig strøm, skændtes med jeres søskende og
forældre, ikke gider gå med hunden, lytte
til hvad præsten siger, er begyndt at interessere jer for det modsatte køn og vodka
med lakridssmag...
Så kan I – uanset hvordan I formår at gøre
jer til bens eller - utilbens, altid vide jer elsket af Herren; ”Og se jeg er med jer indtil
verdens ende” lyder det i dåbsevangeliet.
Hvem skal yderligt være svar på jeres tavse
bøn om kærlighed?? Det skal hvert eneste
menneske, som I kommer i kontakt med,
hvor end i verden I befinder jer!!!...
Guds mening med os alle sammen må være;
– at vi skal være svaret på hinandens tavse
bønner.
Hvordan er vi det; Ved børnegudstjenesten op til Påske holdt vi, inden vi gik til
nadver sammen, fodvaskning.
Hvad er fodvaskning? Det er at gøre det
mod andre som man måske ikke altid lige
har allermest lyst til; dét som man godt ved
fordre mere end blot at gå forbi; i skolegården, på boldbanen, i klasseværelset, i hjemmet, på ferien etc.; at se den anden ved min
side som en stille bøn om at blive set i
kærlighed, accept, forsoning og forståelse….
Kære konfirmander; I har lært Fadervor, I har
skrevet jeres egne bønner, men tilbage til jeres
eget lønkammer må I – ja vi alle, hvis vi ikke
kan se; at den person vi verbalt, via sms, eller
på anden måde; eksempelvis kalder; en idiot
eller på anden måde nedgør – vi alle kan selv
eftertænke om det evt. er sket...
Og ikke har forstået at også den person er
en bøn om kærlighed, - ja, så må vi forfra
igen ind i eget lønkammer.
For alle, uanset hvor forskellige/anderledes/sære/skøre I måtte syntes vedkom5

mende er, – ér den person en levende bøn
om accept og forståelse. Ligesom I selv er.
En evig fordring hver eneste dag i det levede
liv lige der hvor det er.
Ud over, at I er levende bønner om kærlighed, og jeres medmennesker også er
det, – og at det gælder om, at vi skal være
svaret på hinandens bønner, – så er der de
bønner vi beder til Kristus.
Hvorfor skal I bede til Kristus? Fordi I
simpelthen ikke kan lægge jeres problemer
med kærester, forældre, kammerater, fremtiden og de voksnes mange krav et bedre
sted end i Guds hænder.
Vi lever i en tid hvor alting lige kan blive
lidt bedre – både i skolen, opdragelse og de
værdier der sætter dagsorden for flest, tager
de fleste gange udgangspunkt i, at vi skaber
tilværelsen selv – at vi er vor egen livsdirektør.
Men er vi det?
Er det x antal direktører, der konfirmeres
her i dag i Hårslev kirke ? Er det det? – ja,
det skal I jo alle være velkomne til at blive i
jeres karriere.
Men før det er I så ikke x antal mirakler, x
antal sårbare, vaklende, tøvende fuldstændig
”glade i låget” unge mennesker det ene øjeblik... og det næste ”triste og fyldt af ”Ked
af det hed” unge mennesker... altså; kort og
godt; x antal kærlighedshungrende børn, (–
ja undskyld, men det er I altså), der jo ikke
bliver en døjt mere voksne efter i dag, efter
denne konfirmation; Kærlighed har ingen
alder kunne jeg tilføje – den er vort nødvendige fundament...
Vort liv er lagt i større hænder end vore;
vi må give lidt op, give lidt slip, – naturligt
gøre vort bedste, bruge de talenter der er os
hver især givet på bedst måde...
OG så overlade en masse til Kristus og deri
få frigjort en masse tid og energi til at lege,
være glad, feste og gøre livet til en nydelse
for andre og sig selv.
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Så kære konfirmander; Det her er faktisk
ikke et råd! Dem får I helt sikkert mange
gode og velmenende af i dag.
Nej, – det er en fordring/befaling; Bed til
Kristus, vær glad, nyd jeres liv... Og bliv et
smukt svar på jeres næstes bøn om kærlighed.

Konfirmation
Der var konfirmation i Hårslev Kirke søndag d. 1. maj kl 10:00. Vejret var fortrinligt og stemningen var festlig og fuld af
forventning.
Årets konfirmander er:
Annemette Fredtoft Olesen
Casper Sørensen Mathiasen
Emilie Bengtson Jørgensen
Emilie Lønfeldt
Jakob Dybendal Schødts
Johanna Juul Kristensen
Lærke Krogsgaard Mathiesen
Mikkel Odgaard Foss Larsen
Simon Milling Ussing
Zenia Munk Als
Amalie Dyrehauge Hedegaard-Schultz
Amalie Lønne Weilguny
Cecilie Dibbern Tidemann Rasmussen
Frida Pihl Kæhlershøj
Oliver Kjærby Colding
Patrick Thomas Desmond

Friluftsgudstjeneste i Hårslev og Padesø
Friluftsgudstjenesten i Hårslev afholdes
søndag d. 7. august kl. 14 på engområdet
bagved kirkegården. Der vil være musikalske indslag og stemningen er uhøjtidelig.
Efter gudstjenesten vil der være kaffe og
kage. I tilfælde af dårligt vejr flyttes arrangementet indenfor.
Padesø afholder friluftsgudstjeneste søndag
d. 14. juni kl. 14 i Kongsdals have.

Pensionistudflugt
Menighedsrådet pensionistudflugt finder i
år sted tirsdag d. 2. august.

Turen går til Ribe, hvor der vil være guidet
rundvisning i Ribe Domkirke efterfulgt af
frokost i nærheden. På vejen tilbage til
Hårslev vil der være kaffe og kage på Gram
slot.
Der er afgang med bus på p-pladsen ved
Maderupvej kl. 08:30.
Tilmelding til Sonja Bergholdt på tlf.
64831424 eller Anette Kej på tlf.
21626218. Pris 200 kr.

Høstgudstjeneste
Som traditionen byder, er der igen i år
høstgudstjeneste i Hårslev kirke. Det foregår søndag d. 25 september kl. 14:00 efterfulgt af hyggeligt samvær, fællessang og
lagkager i konfirmandstuen.

Menighedsrådsvalg
Der afholdes valg til menighedsrådet oktober 2016. Det er allerede nu muligt at
melde sig som kandidat. Henvendelse kan

Det sker i Hårslev
Hårslev Borgerforening
Cykelture
Tirsdage kl. 19 fra kirkepladsen. 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. Der er ingen ture i juli.
Grillaften på kirkeengen
Der afholdes fælles grillaften på engområdet bagved kirkegården d. 30. juni kl.
17. Borgerforeningen sørger for grill og
borde og man sørger selv for mad og
drikke og service. Henvendelse til Lars
Hansen tlf. 20820182
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

ske til formand Nick Christensen. Tlf.
27267476 eller mail nickcnickc@hotmail.com
Menighedsrådet har ansvar for kirkens
drift og personale. Det er menighedsrådets
opgave at vedligeholde kirkens bygninger
og arealer, samt at drive aktiviteter i kirkens regi. Menighedsrådet sikrer en lokal
forankring af kirkens arbejde.
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Gudstjenesteliste
Hårslev

Bemærkninger

5. juni
12. juni

Kalender

10.00 (HE)
-

Friluftsgudstj. i Kongsdal Have (P) 14.00 (KBH)

19. juni

10.00 (HE)

-

26. juni

10.00 (HE)

11.30 (HE)

3. juli

10.00 (HE)

-

10. juli

11.30 (HE)

10.00 (HE)

17. juli

11.30 (HE)

-

24. juli

-

11.30 (OFH)

31. juli

14.00 (KHA)

-

7. august

14.00 (HE)

Friluftsgudstj. Se omtale. (H)

10.00 (HE)

14. august

19.30 (HE)

Indskrivning af konfirmander (H)

-

21. august

10.00 (HE)

11.30 (HE)

28. august

10.00 (HE)

-

4. september

11.30 (HE)

10.00 (HE)

11. september

10.00 (HE))

-

18. september

10.00 (HE)

Høstgudstjeneste (P)

14.00 (HE)

25. september

14.00 (HE)

Høstgudstjeneste (H)

-

2. oktober

11.30 (HE)

Forkortelser: Hanne Eggers = HE
Karen Holm Agersnap = KHA
Keld Balmer Hansen = KBH
Ole F. Hansen = OFH
Hårslev = (H)
Padesø = (P)

Padesø

10.00 (HE)
Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

Dato

