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Hårslev Kirke
Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5471 Søndersø. Sygeorlov.
Konstitueret sognepræst: Merete Holck tfl.20 41 85 87. Mail: merh@km.dk. Mandag er fridag
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. 23 60 51 85.
Mail: nickcnickc@hotmail.com.
Kirkeværge: Anette Kej, Rugårdsvej 948, 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
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Nyt fra menighedsrådet
Personalenyt
Vikarierende præst
Vores præst, Mette Lise Bjerregaard, er sygemeldt og har ansøgt om at gå på pension. Merete Holck fungerer
derfor som vikar, indtil en ny præst er blevet ansat i løbet af foråret. Menighedsrådet
Introduktion til Merete Holck.
Jeg glæder mig til arbejdet som konstitueret sognepræst i Hårslev og Padesø. Det sidste halvandet år har jeg
arbejdet som præstevikar forskellige steder i Fyens Stift: i Fraugde-Allerup-Davinde, i Hjallese og i Nordlangeland pastorat.
Jeg bestod min teologiske kandidateksamen i 1986, så det tog mig 30 år at blive sognepræst. I mellemtiden har
jeg arbejdet med kommunikation i it-branchen, arbejdet som journalist, præstesekretær og som sekretær og
værtinde i Sømandskirken i New York, så jeg har været vidt omkring. Jeg har boet på Frederiksberg, i New
York og på Langeland og bor nu i Egense uden for Svendborg, hvor min mand er sognepræst.
Jeg bestræber mig på at formidle det kristne budskab enkelt, lige til og på nutidsdansk. Jeg glæder mig til at
møde jer både i hverdag og fest og i de situationer, hvor vores eget sprog slet ikke rækker, og vi må forlade os
på de ord, vores kristne tradition har givet os.
Merete Holck
Indsæt billede af Merete Holck

Nyt fra Hårslev Kirkes musikalske profil
Voksenkor i Hårslev Kirke
I Hårslev Kirke er vi så heldige at have et velsyngende sognekor. Koret synger ikke fast, men medvirker ved
gudstjenesten et par gange i løbet af året. Næste gang, koret kan høres i kirken, er til ”De ni læsninger” søndag
d. 10. december. Koret øver ca. 4 gange i forbindelse med hver gudstjeneste, oftest søndag formiddag eller torsdag eftermiddag/aften. Vi har altid plads til flere sangglade stemmer – det eneste krav til sangerne er, at de har
lyst til at synge. Yderligere information kan fås ved Peter Holz Mogensen på 28 26 04 34 eller Kirsten Buskbjerg Lübker 26 68 50 44.

Børnekoret ved Hårslev Kirke
Børnekoret er kommet godt i gang efter sommerferien, men det er aldrig for sent at blive en del af det. 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!
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 aflønnes pr. gudstjeneste.
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Vi øver tirsdage på Hårslev Skole, lige efter skoletid, så man evt. kan nå den sidste bus hjem.
Nærmere information kan fås hos korets leder organist Kirsten Buskbjerg Lübker 26 68 50 44 eller buskbjerg@gmail.com.
Babysalmesang i Hårslev Kirke
I øjeblikket har vi et babysalmesangsforløb tirsdag formiddage i Hårslev kirke kl. 10, i samarbejde med Padesø
kirke. Forløbet er tilrettelagt for babyer på ca. 2-10 måneder. At synge sammen er nærvær og fællesskab - og
styrker samhørigheden mellem barnet og den voksne. 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. Holdet kører året ud. Det er aldrig for sent at melde sig til hos organist Kirsten Buskbjerg Lübker på 26 68 50 44
eller buskbjerg@gmail.com. Læs mere på kirkens hjemmeside.

Musikfestival
Igen i år var der musikfestival i Hårslev Kirke. Årets tema var ”engle”. Et tema, som gav sig til udtryk i både
den fremførte musik og i kirkens udpyntning, som var lavet af elevernepå Hårslev skole.
Indsæt billede ”engle”
Biskop Tine Lindhardt holdte fredagens åbningstale, hvor hendes begejstring for musik viste sig tydeligt.
Det var nogle festlige dage i oktober med stor variation i både musikstile og fremførelser.
Indsæt billeder: Bo Stief og engle_musik

Aktiviteter
1. januar 2018. Gudstjeneste nytårsdag kl. 16. Kransekage og champagne.
4. februar. 2018. Kyndelmisse gudstjeneste kl. 19:30. Smuk og stemningsfuld musik v. guitarist Nina Kjerulff Oleander
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Julens budskab
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser
Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i
Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilæa
til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive
sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og
hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til
dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en
krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være
Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!« Lukas 2,1-14
Det hér tekststykke kender vi så godt. Det er jule-evangeliet! Har I tænkt på, at i det her korte stykke – kun 14
vers, kun 242 ord – er der et utrolig stort persongalleri?


Der er den hellige familie: Josef, Maria og det lille Jesusbarn.



De fattige hyrder på marken.



Der er magthaverne: Kejser Augustus og statholder Kvirinius.



Der er sendebudet fra himlen: Herrens engel og en himmelsk hærskare.



Der er kong David, der var Israels mægtige konge tusind år før. Nok var Josef en fattig tømrer, men han
var også af Davids hus og slægt.

Og så er der dem, der ikke direkte er nævnt, men som må have været der: For eksempel dyrene i stalden og herbergets vært, kromanden.

Hver især forholder de mange forskellige mennesker og menneskegrupper sig forskelligt til Jesu fødsel. Nogle
er gode eksempler. Andre er skræmmebilleder. Lad os for eksempel se på kromanden, altså værten på herberget,
hvor der ikke var plads til den lille familie. Manden er godt nok ikke nævnt i teksten. Men når der står, at “der
var ikke plads til dem i herberget”, så må der være en kromand, der har fortalt Maria og Josef dét!
Op igennem kirkens 2000 år lange historie er kromanden gået hen og blevet gjort til et af de værste mennesker,
der har gået på jorden. Et skræmmebillede. I løbet af kirkehistorien er kromanden blevet sammenlignet med
Judas Iskariot – ham der meldte Jesus til myndighederne og forrådte Jesus med et kys. Nogle har endda forestillet sig, at kromanden var far til Judas. Æblet faldt ikke langt fra stammen.
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Men lad os kigge lidt nærmere på historien – bibelhistorien, ikke kirkehistorien. Hvordan var kromanden? Teksten giver faktisk ikke meget hjælp. Det eneste, der står det er: “… der var ikke plads til dem i herberget”.

Så løsningen er muligvis at se på, hvad betyder ordet “herberg”? I Lukas´ beretning om Jesu fødsel bliver der
brugt det græske ord katályma. Et katályma er et mindre, et privat logi, ikke et egentligt herberg. Snarere et
rum, et værelse, et kammer…

Fortæller det os noget om kroværten? Var han pengegrisk eller et hjerteligt menneske?

Faktisk er værten er slet ikke nævnt! Der står bare i beretningen om Jesu fødsel: “For der var ikke plads til dem
i herberget”. Det er en passiv sætning. Kromanden er slet ikke nævnt! Og formodentlig var han slet ikke kromand. Han havde bare et rum, han kunne udlåne eller udleje. Og det var allerede lejet ud. Husk på, alle var ude
at rejse – på grund af folketællingen. Der var ikke plads nogen steder. Men manden, der ikke er nævnt, gjorde
det bedste han kunne: Han tilbød Josef og Maria sin stald. Her var der et blødt leje til Maria, dyrene gav varme,
og Jesus blev lagt i en krybbe…

Det kan godt være, at kromanden ikke er nævnt i Bibelen. Og alligevel tror jeg, at vi kan lære af ham. Han gjorde, hvad han kunne. Mere forlanges der ikke af os. Til gengæld er mindre end det heller ikke godt nok.

Det gjorde han: Han var en hjertelig vært, der tilbød, hvad han kunne give, ikke et hotelværelse, men en opredning i et selskabslokale – eller i en stald. På den måde var han den første, der gav noget til Jesus. På en eller
anden måde var det han gav – plads til Jesu fødsel – en langt større og mere nødvendig gave, end de gaver de
hellige tre konger kom med: Guld, røgelse og myrra. Jeg har tit tænkt på, hvad skulle den lille baby Jesus egentlig med guld, røgelse og myrra. Men Jesus havde helt klart brug for et sted at blive født. Også selv om det var
ydmygt.

Manden havde et godt hjerte. Det bør vi også have. Han fandt plads til Jesus. Vi skal også efter bedste evne finde plads og rum til Jesus i vores hjerte. Hvor ydmygt det hjerte så end er!
Merete Holck
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Kirkehøjskole
Tirsdag d. 9. januar 2018 kl. 19:00 i Konfirmandstuen i Veflinge
Filmaften
Beskrivelse af filmen:
DER KOMMER EN DAG er en "David mod Goliat"-historie. Året er 1967. En ny ungdomskultur er på vej.
Kapløbet om rummet er på sit højeste, og drømmen om frigørelse vinder frem over alt. På Nørrebro fjernes de
to uadskillelige brødre, Elmer på 10 og Erik på 13, fra deres syge mor og anbringes på børnehjemmet Gudbjerg,
hvor tiden står stille. Forstanderen har sine egne filosofier og reglementer. Her skal uvorne drenge blive til lydige samfundsborgere for enhver pris. Fra allerførste dag forstår brødrene, at de har mistet deres frihed, og en
daglig kamp for overlevelse begynder. Drengene forsøger at leve under radaren, men Elmers livlige astronautdrømme og klumpfod får ham konstant i problemer. Som tiden går og kræfterne truer med at slippe op, indser
brødrene, de er helt på egen hånd,og et gryende oprør tager langsomt form. Bevæbnet med Elmers fantasi og
Eriks mod indledes det ulige slag for at undslippe Gudbjerg og stå op imod forstanderen og hans livsfarlige
magttyranni.
Tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19:30 i Bogense Kirke
Præstegårdskultur gennem 500 år.
Hen over sommeren har der været en udstilling i Den Fynske Landsby om livet de fynske præstegårde. Udstillingen er nu blevet til en vandreudstilling, som vil ”vandre” rundt på Fyn. Man kan se udstillingen i Bogense
Kirke fra 20. februar til 11. marts.
Jørn Aarup-Kristensen, tidl. rektor, Søndersø og Frede Madsen, tidl. museumslærer, Odense har brugt de seneste fire år på at lave udstillingen. De vil præsentere udstillingen og fortælle om den særlige kultur, som har udfoldet sig i og omkring de fynske præstegårde. De vil også stille spørgsmålet: Om præstegårdskulturens tid er
ved at være forbi?
Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 19:30. Skovby præstegård
Maren Bock Grønlykke: ”Landskabet som sejl – en lystvandring gennem 200 års dansk landskabsmaleri”
Lørdag d. 14. april 2018
Forårstur
Kirkehøjskolens forårstur går blandt andet til Fåborg Museum for at se fynbomalerne. Her får vi en halv times
rundvisning ved Maren Bock Grønløkke.
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Hårslev Borgerforening
3. december kl. 16. Æbleskiver i konfirmandstuen og juletræstænding ved Hårslev Kirke.
5. december kl. 18. Fællesspisning i Hårslev Forsamlingshus kl. 18.
17. december juletræsfest kl. 15 i Hårslev Forsamlingshus.
11. februar 2018. Fastelavnsfest i Hårslev hallen.
22. februar 2018. Generalforsamling i Hårslev Borgerforening i Hårslev hallen
Se i øvrigt på hårslev.dk og foreningens facebookside

Hårslev Pensionistforening
Juleafslutning onsdag d. 13. december kl. 14 i konfirmandstuen. Anette Knudsen underholder med sang og musik.
Generalforsamling torsdagd. 25. januar 2018 kl. 17 i konfirmandstuen.
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings aktiviteter kan fås hos formanden Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24
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GUDSTJENESTER I HÅRSLEV
Søndag d. 3. december kl. 10:00. 1. søndag i advent. Merete Holck
Søndag d. 10. december kl. 19:30. 2. søndag i advent. De ni læsninger. Merete Holck
Søndag d. 17. december kl. 14:00. 3. søndag i advent. Familiegudstjeneste. Gunvor Sandvad
Søndag d. 24. december kl. 16:00. Juleaften. Merete Holck
Mandag d. 25. december kl. 10:00. Juledag. Merete Holck
Tirsdag d. 26. december kl. 11:30. 2. juledag. Agnethe Søndergaard
Søndag d. 31. december kl. 10:00. Julesøndag. Merete Holck
Mandag d. 1. januar kl. 16:00. Nytårsdag. Merete Holck.
Søndag d. 7. januar kl. 11:30. 1. søndag efter helligtrekonger. Merete Holck
Søndag d. 14. januar kl. 10:00. 2. søndag efter helligtrekonger. Merete Holck
Søndag d. 21. januar kl. 10:00. Sidste søndag efter helligtrekonger. Merete Holck
Søndag d. 4. februar kl. 19:30. Seksagesima. Kyndelmisse. Merete Holck.
Søndag d. 11. februar kl. 10:00. Fastelavn. Merete Holck
Søndag d. 18. februar kl. 10:00. 1. søndag i fasten. Merete Holck
Søndag d. 25. februar kl. 11:30. 2. søndag i fasten. Merete Holck
Søndag d. 4. marts kl. 10:00. 3. søndag i fasten. Merete Holck
Søndag d. 11. marts kl. 11:30. Midfaste. Merete Holck
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GUDSTJENESTER I PADESØ
Søndag d. 3. december kl. 19:00. 1. søndag i advent. Musikgudstjeneste. Merete Holck
Søndag d. 17. december kl. 16:00. 3. søndag i advent. Kirkegårdsvandring. Gunvor Sandvad
Søndag d. 24. december kl. 14:00. Juleaften. Merete Holck
Mandag d. 25. december kl. 11:30. Juledag. Merete Holck
Mandag d. 1. januar kl. 14:00. Nytårsdag. Merete Holck
Søndag d. 14. januar kl. 11:30. 2. søndag efter helligtrekonger. Merete Holck
Søndag d. 28. januar kl. 16:00. Agnethe Søndergaard
Søndag d. 11. februar kl. 13:30. Fastelavnsfest i Andebølle. Merete Holck
Søndag d. 25. februar kl. 10:00. 2. søndag i fasten. Merete Holck
Søndag d. 11. marts kl. 10:00. Midfaste. Merete Holck
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