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Julen
Julen er en gammel fest, meget ældre end
Jesu fødselsdag. Vi nordboere har nemlig
altid fejret solhvervet, med håb og forventning om lysets sejr over mørket. Da nu
kristendommen kom til Danmark med
fortællingen om Jesusbarnets fødsel i en
mørk stald i Betlehems nat, da blev de
gamle nordboeres håb, om et lys der overvinder mørket, bundet sammen med gudmenneskets fødsel. I ham så de den endelige sejr over mørkets magter, som de havde
håbet på og drømt om.
Læg nu mærke til at hverken solhvervsfesten
eller den kristne julefejring er en fejring af

noget mennesket selv skaber, for det er ikke
mennesket, der skaber lyset. Nej, mennesket
er i mørket. Det er både en naturlig erfaring
og det er evangeliets påstand: Vi er i mørket,
vi bygger i mørket og dødens skygge. Lyset
og varmen kan vi ikke selv skabe.
Julens i virkeligheden barske budskab er jo,
at vi er i dyb nød. Vi var i nød så længe,
hedder det i en julesalme. Julen handler jo
ikke om, at der udgår et lys fra verden, nej
der står (i skriften), at mørket dækker jorden.
Men selv det forhindrer ikke lyset i at bryde
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igennem. Er kruset af ler, er kagen tør, deri
sig engle finde! Lyset er en gave og det kan
blive vores, hvis vi modtager det som en
gave. Hvis julefejringen udspringer af glæden over det mirakel, at lyset, Kristus, er
brudt ind i vores verden, ind i vort mørke,
på trods af vores kulde, så tror jeg ikke glæden kan mistes.
Så afhænger juleglæden ikke af de rette
gaver, af hvor mange slags kager man har
bagt, af om hjemmet stråler og familien
hygger sig i idel samdrægtighed. Så står og
falder julen i hvert fald ikke alene med om
vi selv lykkes eller ej. Og hvis vi kan glædes
over julens under og lade det under være
omdrejningspunktet for vores julefest, så
tror jeg forsonligheden i højere grad vil indfinde sig over for vores ægtefælle, eksmand,
svigermor, søskende eller forældre. Intet
menneske kan alene bære og opfylde alle
vore længsler og håb. Men hvis vi retter
vores længsler og håb mod lysets søn, barnet
i krybben, så tror jeg, at vi kan se med mil-

Advent og jul

dere øjne på, om huset nu strålede og om
træet havde den rette højde eller pynt. Om
vi fik de gaver vi ønskede os og om anden
var mør. Om den rette julestemning nu indfandt sig.
Gå derfor hen i kirken og lyt til ordene om
julens under, og syng med på de salmer, der
udtrykker generation efter generations begejstring og ærefrygt over underet. Og
måske kan da selv de, der sørger eller er
trængte, fejre julen. Fordi den ikke udelukkende afhænger af, hvilke forhold, vi lever
under - hvis vi altså lader Jesus, lyset udefra,
være centrum for den. Lad os lytte til det
råd hyrderne gav hinanden julenat: Lad os
gå med stille sind som hyrderne til barnet
ind, med glædestårer takke Gud, for miskundhed og nådebud.
Glædelig adventstid og glædelig jul.
/Nana Hauge

1. søndag i advent kl. 10.00:
Gudstjeneste

Mogensen synge solo. Organist Inge Dyrst
spiller orgel og klaver. Medlemmer af menigheden, store som små, læser teksterne op.
Hvis man har lyst til at læse en af teksterne,
kan man henvende sig til Nana Hauge.

16.00: Juletræstænding ved kirken. Se
under Borgerforeningens side.

3. søndag i advent kl 14.00:
Familiegudstjeneste og juletræsfest

2. søndag i advent kl 19.30:
De ni læsninger i Hårslev kirke

Fredslyset bæres ind af spejderne. Børnekoret medvirker. Juletræsfest i forsamlingshuset. Se mere under Borgerforeningens side.

Traditionen tro er der også i år De ni læsninger i Hårslev kirke. De ni læsninger er en
engelsk tradition hvor oplæsning af smukke
tekster fra Bibelen veksler med musikalske
indslag og fællessalmer. Sognekoret medvirker. Desuden vil Lærke Hansen og Peter

4. søndag i advent kl. 17.00: Aftensang
En stille gudstjeneste for dem der søger
plads til eftertanke og stilhed. Fællessang og
orgelmusik.
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Nytårsdag den 1. januar kl. 16.00:
Nytårsgudstjeneste
Efter gudstjenesten er der champagne og
kransekage i våbenhuset.
Hellig Tre Kongers søndag 6. januar
kl. 19.30
Vi synger julen ud. Tøm dine småkagedåser
og tag eventuelle rester med. Så spiser vi
dem vi dem til kaffen efter gudstjenesten.
Kyndelmissegudstjeneste
den 3. februar kl. 19.30
Kirken vil denne aften udelukkende være
oplyst af levende lys. Cellist Monica Tønning medvirker ved gudstjenesten.

Hvad er kyndelmisse?
Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske
candalarum misa, der betyder lysenes messe.
Det er en fest, som man blev ved med at fejre
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i Danmark længe efter dagen blev afskaffet
som helligdag i 1770. Kyndelmisse er en fejring af jomfru Marias renselse, dagen
hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i
det jødiske tempel. Ifølge Bibelen ser den gamle
mand Simeon ham her og kalder ham ”et lys
til åbenbaring for hedninger”. Samtidig med
at naturen er ved at vågne og lyset er ved at
komme tilbage, fejrer vi således lige som i
julen, Kristus som verdens lys.

Nyt fra menighedsrådet
Kirkegården
Som mange nok har set, har mange af vores
gravstedshække og planterne på gravstederne ikke klaret den varme og tørre sommer vi har haft i år.
De vil blive gravet op henover vinter, såfremt vejret tillader det og der vil blive plantet nyt til foråret.
Organist
Inge Dyrst, som er organistvikar i Hårslev
og Padesø kirker er pr. 1. marts, når nuværende vikariat udløbet, blevet fastansat som
organist i Hårslev og Padesø. Inge har mange års erfaring og har virket som vikar i
Hårslev ad flere omgange. Menighedsrådet
ser frem til et fortsat godt samarbejde med
Inge.
Inge skriver om sig selv:
Alle gode gange tre, siger man jo!
Det kan jeg godt skrive under på. Som
mange af jer ved, har jeg i to perioder været
ansat som barselsvikar i Hårslev og Padesø
kirker for Kirsten Lübker. Nu er det så tredje gang jeg er blevet ansat i de to sogne – og
denne gang bliver jeg!
Det er jeg meget glad for, da jeg altid har
følt mig godt tilpas ved at være organist
Hårslev og Padesø kirker.
Jeg er uddannet PO-organist fra Det Fynske

Musikkonservatorium i 1976.
Siden har jeg uddannet mig til håndarbejdslærer og pædagog og har arbejdet indenfor
daginstitutionsområdet i mange år.
I 2012 begyndte jeg igen at spille orgel og
vikariere som organist. Siden har jeg haft
ansættelse som organist i forskellige kirker,
mest på Nordfyn.
Privat bor jeg sammen med min mand Niels
i Tommerup St. i et dejligt hus lige op til
Høgsholt skoven.
/Inge Dyrst

Babysalmesang

Det er Skovby kirkes organist, Inge Lynggaard, som står for forløbet i foråret.
Efterårets babysalmesang vil finde sted i
Hårslev kirke og vil ledes af organist Inge
Dyrst.
Kontakt:
Ingelynggaard@gmail.com eller 61795988
Inge Dyrst: idyrst@gmail.com

Kirkehøjskolen på
Nordfyn 2019

Efter jul begynder et nyt samarbejde om Babysalmesang mellem Hårslev, Padesø,
Skovby, Ore og Guldbjerg Sogne.

Et samarbejde mellem Bogense – Nr.
Sandager, Grindløse – Klinte, Hårslev Padesø, Skovby-Ore - Guldbjerg, Særslev
– Ejlby – Melby og Veflinge Sogne

Det er et tilbud med sang for babyer fra 2 12 måneder og deres forældre.

Foredragsaftener:

Vi synger, danser og vugger salmernes stemninger ind i de små, som oplever med alle
sanser. Der lyttes til musik og pustes sæbebobler, babyerne gynges i tæpper og vi puster rytmer med små vifter. Efterfølgende
runder vi af med uformel hygge over en kop
kaffe.

Smertens mester
v. Anders Raahauge
Tirsdag d. 5. februar kl. 19.30
i Hårslev Præstegård

Babysalmesang begynder d. 20. februar kl
10.00 i Skovby kirke og forløber hver onsdag til og med d. 10. april.

Henrik Pontoppidans roman Lykke-Per er
en af de fineste romaner i ikke blot dansk
litteratur men også målt med international
alen. Sognepræst Anders Raahauge, der til5

lige er magister i litteratur, genfortæller og
udreder samtidig bogens vigtigste temaer.
Han vil også komme ind på Bille August’
nylige filmatisering af Lykke Per.

Var det tilfældigt – eller var det
bare Gud? v. Bo Frimodt
Torsdag d. 28. februar kl. 19.30
i Skovby Sognehus
Journalist Bo Frimodt, Odense, fortæller sin
livshistorie - og stiller spørgsmålet, om det
der sker i livet er tilfældigheder eller Gud?

Litteraturkreds
Over hele Danmark mødes folk i litteraturkredse og taler sammen om det, de læser.
Sådan har man gjort i de danske præstegårde de sidste 100 år, og det vil vi også invitere til, at vi gør i Præstegården i Hårslev
og i Teglgården i Bogense.

Litteraturkredsen mødes første
gang:
Torsdag den 7. marts kl. 13.3015.30 i Hårslev Præstegård
Vi læser den amerikanske forfatter Marylinne Robinsons store familiedrama ”Hjemme.” Vi vælger fremover i fællesskab, hvad
vi skal læse.

Følgende mødedatoer i foråret: 4. april i
Teglgården og 2. maj i Hårslev Præstegård.
Der kræves ingen særlige forudsætninger for
at være med. I forbindelse med litteraturkredsen vil der være kaffe/the og kage. Litteraturkredsen ledes af sognepræst Karen
Agersnap og sognepræst Nana Hauge.

Bøger kan
hentes hos
Nana eller
Karen ca. en
måned
før
start. Der er et
begrænset antal bøger til rådighed.

Hårslev Borgerforening/Lokalråd:
Fællesspisninger i Hårslev Forsamlingshus kl 18.00, fortsætter. Datoer: 15. Nov. 2018, 4. Dec. 2018, 17. Jan.
2019, 26. Feb. 2019, 21. Marts 2019. Se
mere på foreningens Facebookside om menuer.

Juletræstænding på Kirkepladsen
i Hårslev den 2. december kl.
16.00.
Vi begynder med æbleskiver og julesange i
konfirmandstuen. Derefter tændes juletræet.
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Gudstjeneste og Juletræsfest
den 16. december:
Familiegudstjeneste i Hårslev Kirke kl.
14.00 efterfulgt af juletræsfest i Hårslev Forsamlingshus kl 15.00. Ved juletræsfesten
spiller 4 mands nisseorkester. Hvis julemanden kan nå frem fra Grønland, vil han
måske også besøge os. Der serveres æbleskiver, gløgg, kaffe og sodavand. Entré.

Generalforsamling i Hårslev
Sogns Borgerforening/Hårslev
Lokalråd afholdes i Hårslev Forsamlingshus den 26. februar
2019 kl. 19.30.
Her er muligheden for indflydelse i lokalområdet. Hårslev Sogns Borgerforening/
Lokalråd er for hele sognet.

Fastelavnsfest i Hårslev Hallen
den 3. marts 2019.
Kl. 14.30 til 16.30.

holdning. Vi slår katten af 6 tønder, og der
er præmier til kattedronninger, kattekonger
og til bedst udklædte. Der serveres fastelavnsboller, sodavand og kaffe. Entré.

Pensionistforeningen
Pensionistforeningen holder juleafslutning onsdag den 12. december kl. 14.00 i konfirmandstuen. Sognepræst Nana Hauge fortæller og underholder.

Generalforsamling afholdes den
24. januar kl 17.00 (NB torsdag!)
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings aktiviteter kan fås hos formand, Sonja
Bergholdt tlf. 64 83 14 24

Ved fastelavnsfesten er der musikalsk under-

Giv os et ”like”
Hårslev Kirke er på Facebook. Giv os et ”like” og følg med i hvad der
sker i og omkring kirken.
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Gudstjenester

i december 2018, januar og februar 2019

Dato

Kalender

Hårslev

2. dec.

1. s. i advent

10.00

9. dec.

De 9 læsninger

19.30

-

16. dec.

3. s. i advent

14.00

10.00

Familiegudstj. og juletræsfest
i forsamlingshuset (H)

08.00

-

Juleafslutning for børnehave
og skole

21. dec.

Padesø
19.00

Bemærkninger
Juletræstænding 16.00 (H)

23. dec.

4. s. i advent

17.00

-

Aftensang

24. dec.

Juleaftensdag

16.00

14.00

Rasmus Mikkelsen medvirker
på trompet (H) (P)

25. dec.

Juledag

10.00

-

26. dec.

2. juledag

14.30

16.00

1. jan.

Nytårsdag

16.00

14.00

6. jan.

Hellig tre Konger

19.30

-

13. jan.

1. s. e. Hellig 3 Kg. 09.00 (PSJ)

14.00 (PSJ)

20. jan.

2. s. e. Hellig 3 Kg. 14.00 (PSJ)

-

27. jan.

3. s. e. Hellig 3 Kg. 10.00

16.00

Kyndelmissegudstjeneste (P)

3. feb.

4. s. e. Hellig 3 Kg. 19.30

-

Kyndelmissegudstjeneste

10. feb.

s. s. e. Hellig 3 Kg.

11.30

10.00

17. feb.

Septuagesima

14.00 (PSJ)

-

24. feb.

Seksagesima

10.00

11.30

Champagne og kransekage (H)

Jeg holder fri 11.-14. januar samt den 11.-18. februar. I mit fravær kan sognepræst Peder Skovbo Jørgensen
kontaktes.
Den 19.-20. januar er jeg i Ribe med årets konfirmander. Peder Skovbo Jørgensen varetager derfor gudstjenesten denne søndag.

Forkortelser:
PSJ: Peder Skovbo Jørgensen
H: Hårslev
P: Padesø

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

Peder Skovbo Jørgensen, Sognepræst i Skovby-Ore og Guldbjerg. Tlf.: 30 70 77 92

