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Så voksed’ op en tjørnehæk
Her i forårsmånederne har graver og gravermedhjælper haft travlt med at genoprette dige og beplantning efter fældningen
af de udlevede kastanjetræer langs med
Præstegårdsvænget.
Det krævede lidt ekstra maskinkraft at få
de mange store sten, der var faldet ud af
diget, lagt på plads igen, men nu fremstår
diget præsentabelt.
Det af tjørnehækken, som havde overlevet de mange års kamp med kastanjetræerne, er blevet klippet helt ned og sætter
nye friske skud. Indimellem er der plantet
nye hækplanter, så det forhåbentlig kommer til at gå, som vi synger i børnesangen
om Tornerose: ”Så der voksed’ op en tjørnehæk”.

Gammel og ny tjørnehæk.

Hårslev Kirke
Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 11 70 eller 71 78 60 81. E-mail: mbj@km.dk. Mandag er fridag.
Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker. Nyborgvej 236A, 5220 Odense Sø.
Tlf. 26 68 50 44. E-mail: buskbjerg@gmail.com
Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 28 26 04 34. E-mail: holzm268@gmail.com
Graver: Michael Oemann Damgaard, Præstegårdsvænget 4A, Hårslev, 5471 Søndersø.
Træffes på kirkegården eller 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. 23 60 51 85. E-mail: nickcnickc@hotmail.com.
Kirkeværge: Anette Kej, Rugårdsvej 948, 5471 Søndersø. Tlf. 21 62 62 18.
E-mail: Anette.Kej@gmail.com
Kasserer: Knud B. Christensen, Svelvikparken 17 A, 5400 Bogense. Tlf. 23 30 10 63.
E-mail: Knud.Birger.Christensen@gmail.com
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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Konfirmation i Hårslev Kirke 2017

Konfirmanderne søndag den 7. maj 2017:
Forreste række fra venstre: Nadja Schmidt, Cecilie Nørholm Petersen, Laura Bloch, Michelle Vad Hansen, Emma Hedegaard Jørgensen.
Bageste række fra venstre: Sognepræst Mette Lise Bjerregård, Niclas Myrtoft Bøgelund,
Malthe Nørgaard Krarup Olsen, Nicoline Williams Johansen, Clara Kjærby Colding,
Nikolaj Wandrup Bengtson, Tobias Jørgensen, Jari Grønkjær Nielsen.
Foto: KH-foto.

Talen til konfirmanderne
Kære konfirmander!
Det har været en fornøjelse at lære jer at
kende – de fleste af jer til konfirmationsforberedelsen tirsdag morgen, mens resten
har meldt ind fra sidelinjen af og til.
Jeg har været rigtig spændt på at se jer fra
tirsdag morgenholdet, om det skulle lykkes
at få jer at se i det fine konfirmationstøj,
eller I ville sidde her med jakker og frakker
udenpå!

I har været overordentlig glade for at
sidde med jeres overtøj på i 20-22 graders
varme. Til sidst måtte jeg opgive at blande
mig i det for ikke at ødelægge den i øvrigt
gode og hyggelige stemning.
Men jeg vil godt sige til jer nu: jeg tror
egentlig godt, jeg forstår jer - og det er der
garanteret mange andre, som også gør. For
det er ikke bare varmt, det er også så dejligt
trygt at putte sig i sit overtøj. Man føler sig
lidt beskyttet i forhold til omgivelserne og
de andre, og det kan man godt have behov
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for. For I bliver jo hele tiden mødt med
forventninger og krav fra alle sider. Der er
så meget, I skal leve op til, samtidig med
at I skal forholde jer til hinanden,
sammenligne jer med hinanden, og hvis I
er heldige, så måske endda overgå hinanden, bare en lille smule.
Men i dag har I så alligevel fået modet til
at krybe ud af jeres hylstre!
I har alle 12 konfirmander været så
mange gange i kirke, at I forhåbentlig føler
jer trygge ved at være her. Det, her skal ske
om lidt, er jo heller ikke farligt, måske nok
lidt overvældende, men først og fremmest
festligt og højtideligt.
I skal konfirmeres.
Da I blev døbt som små, fik I del i alt det
med Gud som en gave.
I dag får I så med egne ører at høre, at I
er Guds elskede børn. Konfirmere betyder
bekræfte. Det er ikke jer, der bekræfter
jeres dåb, sådan som nogle har det med at
omtale konfirmationen. Nej, det er Gud,
der bekræfter, konfirmerer, at dåben står
ved magt. At I er Guds elskede børn, i dag
og alle dage.
Dåben er en gave, I har fået. I kan pakke
den op hver dag i jeres liv. Hvis I synes,
kan I komme her søndag efter søndag –
eller bare en gang imellem – og få betydningen af gaven uddybet.
Som vi skal synge om lidt i konfirmationssalmen:
O Herre, hvor skal vi gå hen?
din dør er altid åben.
Her taler du til os igen,
som første gang i dåben.
Det, vi kan høre i kirken, det Gud siger
til os, giver os modet til at leve, uden at vi
behøver at putte os i vores overtøj for at
beskytte os.
For vi får at høre, at vi er gode nok. At vi
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er elskede og accepterede, som vi er, trods
alt det andre – og måske også vi selv –
kunne tænke os anderledes. Vi hører med,
hver og en, præcis som vi er, om vi har succes i vores øvrige liv eller ej, det gør ingen
forskel! Kirken er præstationsfri zone!
Det at være elsket gør tryg og fri.
I kirken får I at høre, at Gud elsker jer.
Men se engang også ind på bænken ved
siden af jer, se efter familie og venner i kirken, og I bliver bekræftede i, at I er elskede
af jeres forældre, søskende, bedsteforældre,
familiemedlemmer, venner: Alle ønsker jer
det bedste, alle holder af jer, som I er og
ønsker, at I skal komme videre fra jeres
konfirmationsdag med en tryg vished om,
at de står bag jer i det ungdoms- og voksenliv I går ud i, i de kommende år.
Når I nu har lagt jakkerne, så lad være
med at tage dem på igen, hvis I forstår,
hvad jeg mener. Det gælder naturligvis jer
alle 12; Mød verden, mød livet, mød hinanden med tryghed og tillid. Smil til en, I
plejer at overse, snak med en, I plejer at
vende jer væk fra, vær opmærksom på at få
alle med i fællesskabet. Det er anderledes
med kærlighed end med konfirmationspengene: der bliver mere kærlighed, jo
mere, man giver ud af den. Det modsatte
er desværre tilfældet med konfirmationspengene, hvor der bliver mindre og mindre.
Sammen med alle her i kirken ønsker jeg
for jer, at I må få en dejlig konfirmationsdag med masser af kærlighed og fællesskab.
Nyd dagen – hjertelig tillykke med den –
og I har alle vores bedste ønsker med jer
for det ungdoms- og voksenliv, I går ud til.
Mette Lise Bjerregård

Hårslev Kirkes ny alterdug
Ellen fik kniplelærer Else Marie Bjerregaard til at tegne et mønster til en alterdug
til Hårslev Kirke, og efter Hårslev Menighedsråd havde godkendt en prøve, satte
hun gang i knipleriet. Nåle og 106 kniplepinde med tråd til den 13 cm brede knipling blev anbragt i nøje orden på
kniplebrættet, og dag for dag blev kniplingen længere og længere med flere og
flere kors, hjerter og stjerner.
De første meldinger, vi fik fra Ellen, lød
på, at hun ville blive færdig med alterdugen en gang i efteråret. Men da hun stadig
har det sådan, at hun ikke kan stoppe, når
hun først er kommet i gang, så blev de 3,5
meter knipling færdig allerede 2. påskedag.
Derefter et kniplingen blevet syet på et
stykke hørlærred, der kan bukkes om, så
kniplingen kommer til at hænge glat og
fint. Endelig har Ellen også syet en hvid
dug af hørlærred til at lægge oven på bordet.

Ny kniplet alterdug
Da den indvendige restaurering af Hårslev
Kirke var færdig i 2009, så vi nærmere på
den gamle vævede alterdug, som vi havde
glædet os over i mange år. Nu trængte den
imidlertid til en afløser, og vi besluttede os
for en helt enkel hvid dug, som ikke
hænger ned hverken foran eller i siderne.
Men i 2016 fik vi imidlertid et meget generøst tilbud: Ellen Hansen, Væde, tilbød
at kniple en ny alterdug, vi skulle kun finansiere materialerne. Vi sagde naturligvis
ja tak!

Ellen Hansen ved kniplebrættet.
Ellen og kniplingerne
Ellen Hansen fortæller, at hun lærte at
kniple som ung, men interessen måtte
hvile gennem de mange travle voksenår,
blandt andet fordi hun altid har haft så
svært ved at stoppe, når hun først er kommet i gang med at kniple!
Men engagementet i Søndersø og Omegns Familieudvalgs aftenskole bragte
Ellen i forbindelse med et kniplehold, og
så kom kniplebrættet frem igen for 15 år
siden.
Ellen har siden kniplet mange fine ting,
deriblandt en fin alterdug til Padesø Kirke,
hvor hun har sin faste gang og også har siddet i menighedsrådet.

Alterdugen passes til.
Indvielse pinsedag
Vi indvier alterdugen pinsedag ved en festlig gudstjeneste. Kirken bliver smukt pyntet med blomster, og oboist Søren Flebo
Jørgensen medvirker med musikindslag i
gudstjenesten og spiller med på pinsesalmerne.
Menighedsrådet vil desuden gerne invitere alle på kaffe og rundstykker i konfirmandstuen kl. 9, hvor der også bliver
lejlighed til en snak med Ellen om den ny
alterdug.
Hårslev Menighedsråd
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Det sker i Hårslev
Hårslev Kirke
Pinsedag med ny alterdug,
musik og kaffe.
Søndag den 4. juni tager vi en ny alterdug
i brug i Hårslev Kirke.
I den anledning inviterer menighedsrådet
på kaffe og rundstykker i konfirmandstuen
kl. 9, hvor der også bliver lejlighed til at
hilse på Ellen Hansen, som har kniplet den
fine alterdug.
Ved gudstjenesten kl. 10 medvirker
oboist Søren Flebo Jørgensen med musikindslag sammen med organist Kirsten
Lübker, han spiller desuden med på pinsesalmerne.

Menighedsrådets sommerudflugt for
pensionister i Hårslev Sogn
Tirsdag den 8. august kl. 9.00 fra kirkens
parkeringsplads på Maderupvej.
Vi tager en tur tilbage i tiden og besøger
Den gamle By i Århus. Her venter os først
en guidet rundvisning blandt de mange
gamle huse. Herefter spiser vi god, gammeldags mad i Traktørstedet Simonsens
Have, og så bliver der tid til at gå rundt og
udforske købstadsmuseet på egen hånd.
Vi drikker kaffe på hjemvejen og kigger
indenfor i en kirke.
Vi forventer at være hjemme senest kl.
18.
Pris for bustur, entré, middag og kaffe:
200 kr.
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Tilmelding senest den fredag den 28. juli
til Anette Kej på tlf. 21 62 62 18 eller
Knud Christensen tlf. 23 30 10 63 eller email: knud.birger.christensen@gmail.com
Friluftsgudstjeneste, folkemusik
og kaffehygge
Søndag den 13. august kl. 14 på det
grønne område bag ved kirkegården.
Vi håber på dejligt vejr og stiller an til
gudstjeneste under åben himmel mellem
træer og buske i ”Præsteskoven”. Folkemusikduoen ”Svøbsk”, bestående af Maren
Hallberg på harmonika og Jørgen Dickmeiss på violin, leverer musikken til gudstjenesten.
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet kaffe og kage på bedste skovtursmaner, og ”Svøbsk” underholder med
hyggelig folkemusik.
I tilfælde af regnvejr foregår arrangementet i kirken.

Friluftsgudstjenesten i 2015.
Kirkekaffe
Der er kirkekaffe efter gudstjenesten søndag den 18. juni kl. 10.
Kirkemusikfestival
Weekenden 6.-8. oktober i Hårslev Kirke.
Vi er i fuld gang med planlægningen af en
weekend med masser af musik for alle aldersgrupper. Vi vender tilbage med et program i næste nummer af kirkebladet, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Hårslev Borgerforening
Havevandring
Onsdag den 14. juni. Tid og sted meddeles på foreningens hjemmeside www.hårslev.dk og på facebooksiden.
Grillaften
Torsdag den 29. juni kl. 17 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. Medbring selv mad og ”værktøj”.

Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings aktiviteter kan fås hos formand
Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24.

Skt. Hans aften ved
spejderhytten.
Spejderne inviterer igen i år til Skt. Hans
aften den 23. juni ved spejderhytten på
Ejlskovvej i Hårslev.
Aftenen starter kl. 18 med grillet gris med
tilbehør. Pris 75 kr. – tilmelding senest
den 10. juni til Ulla Larsen tlf. 26 17 22
93. (Maden kan evt. afhentes og nydes
hjemme)
Bålet tændes kl. 20.30 efter båltale og midsommervise.
Aftenen slutter med kaffe og kage i spejderhytten.

Grillaften i ”Præsteskoven”.
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 ca. 1½ time. Har du
lyst til at være med, møder du bare op.
Der cykles ikke i juli måned med mindre
andet aftales af deltagerne.
Oplysninger om borgerforeningens aktiviteter på foreningens hjemmeside
www.hårslev.dk eller på foreningens facebook-side. Formand: Leif Olsen tlf. 23 30
36 89.

Hårslev Pensionistforening
Foreningen holder ferie i sommermånederne.

Alle er velkomne til Skt. Hans aften ved spejderhytten.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er i følge loven offentlige. 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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Gudstjenesteliste
Dato

Kalender

Hårslev

Padesø

Bemærkninger

4. juni

Pinsedag

10.00 (MLB)

11.30 (MLB)

Musikgudstjeneste (H)

5. juni

2. pinsedag

10.00 (MLB)

-

11. juni

Trinitatis s.

11.30 (MLB)

10.00 (MLB)

18. juni

1. s. e. trin.

10.00 (MLB)

-

25. juni

2. s. e. trin.

10.00 (MLB)

11.30 (MLB)

2. juli

3. s. e. trin.

10.00 (MLB)

-

9. juli

4. s. e. trin.

11.30 (MLB)

10.00 (MLB)

16. juli

5. s. e. trin

11.30 (ASS)

-

23. juli

6. s. e. trin.

-

11.30 (ASS)

30. juli

7. s. e. trin.

11.30 (ASS)

-

6. august

8. s. e. trin.

10.00 (MLB)

11.30 (MLB)

13. august

9. s. e. trin.

14.00 (MLB)

-

20. august

10. s. e. trin.

19.30 (MLB)

10.00 (MLB)

27. august

11. s. e. trin.

11.30 (ASS)

-

3. september 12. s. e. trin.

11.30 (ASS)

9.00 (ASS)

Kirkekaffe

Forkortelser:
MLB = Mette Lise Bjerregård, Hårslev-Padesø
ASS = Agnethe Søndergaard Sørensen, Skovby-Ore-Guldbjerg
P= Padesø
H = Hårslev

Hårslev Kirkes nye alterdug på kniplebrættet.
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Friluftsgudstj. v. Hårslev Kirke

