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Prædiken over Lukasevangeliet 15, 1-10

Er èen vigtigere end ni
og halvfems?
Enten må man synes at det er galskab - eller
også bliver man revet med af det. Det drager
en og løfter èen, man overgiver sig til det,
man synes aldrig man har hørt noget skønnere end dette. Man lytter, som om det
gjaldt liv eller død. Man lytter til, at det er
sandheden, at han, der er Herre over alle
ting, han der styrer solens gang, også følger
den mindste orm og lilje.
Selv det vilde sind, der har revet sig løs fra
ham, når sådan et sind finder tilbage, bliver

der uendelig glæde. Og på samme måde: Når
det forvilder sig bort fra ham, bliver der stor
sorg. Svimlende er den tanke: at vi kan gøre
Gud glade, at vi kan gøre ham bedrøvet.
Enten er det galskab eller også er det sandhed.
Hvis det er sandhed, så er det en sandhed,
der har fulgt Kristi disciple gennem alle
tider. Hvor de gik, stod og lå. Det har hjulpet dem til at handle efter hans vilje. For de
vidste, at deres himmelske faders øjne hvilede på hver og en af dem. Det hjalp dem
til ikke at svigte, til at gøre sig umage. Det
hjalp dem til, når de selv blev svigtet, når de
blev ramt af ligegyldighed, at se vejen tilbage igen.
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Da man forblindet slog Stefan ihjel med
sten, så han himlen åben og Menneskesønnen siddende ved Guds højre hånd. Da
Martin Luther stod op mod hele den pavelige magt, var han sikker på, at Gud så ham.
Når kristne i store dele af verden lige nu
lider og forfølges og overvåges, så ved de at
de også ses af Gud.
Det enkelte menneskes guddommelige
værdi. Det er den tro, vi har fra Jesus selv.
Derfor gør vi Gud glad, når vi tager os af
den enkelte uanset hans eller hendes ”værdi”
for os. Når vi gør det uden andet formål end
det at hjælpe denne ene. Når vi glemmer de
ni og halvfems, som det måske er mere fristende at bruge sin tid på end den ene, der
ikke ser ud af noget.
Det er nok altid mere fristende at være flokkens hyrde frem for at efterlade flokken og
gå og lede efter det ene lille får. Men ønsket
om tilfredsstillelse, der tilgodeser det mest
virkningsfulde og storladne, må aldrig blive
din herre. Du skal lade ham, der ser den enkelte være din Herre, og du gør ham sorg,
hvis du forsømmer omsorgen for den enkelte og du skal vide, at selv i de mindste
småting, står du til ansvar over for Gud.
Det er troen på, at Guds blik hviler på hver
eneste lille menneskesjæl, at der er en hellig
lov vi er forpligtet på, ja som selv magthaverne må adlyde, der er vores værn mod
dem, der er større og stærkere end os. Det
er blikket fra himlen, som styrker os, som
giver os kraft, når vi mangler mod.
Må vi derfor altid, når vi løfter blikket mod
himlen, spejde efter andet og mere end lette
skyer. Må vi spejde efter Guds herlighed og
Menneskesønnen, der står ved hans side. Må

vi se Guds trofasthed mod den enkelte sjæl. Må
vi se Guds sorg over det mørke i vores hjerter,
og må vi se hans glæde, når vi tjener ham.
Må vi se Himlens og Jordens almægtige
som ikke bliver i ro. Som på hastige fødder
stiger ned og vandrer rundt, hvor fortabelsen hærger, hvor hjerterne er hårde og øjnene lukkede for den andens nød. Må vi se,
at hver enkel lille sjæl søger han. Og må vi
dele hans glæde over hver enkel lille sjæl og
hans sorg over alt det mørke i vores hjerter.
/Nana Hauge

Kalender
Litteraturkredsen
Litteraturkredsen holder pause sommeren
over. Vi mødes igen torsdag den 5. september kl. 13.30 - 15.30 i Teglgården i Bogense. Vi læser Kejseren af Portugalien. Bogen kan hentes i Hårslev præstegård. Følgende mødegange: 3. oktober og 7. november kl. 13.30 – 15.30. Sted oplyses senere.
Vil du være med, da henvend dig til Nana
Hauge eller mød bare op. Alle er velkomne.
Bibelstudiekreds
Bibelen er en af de mest læste bøger i hele
verden. Vil du også gerne læse bøgernes
bog, så kom og vær med til bibelstudiekreds
i Hårslev præstegård. Vi mødes første gang
fredag den 6. september kl. 14.00 -15.30.
Musikalsk legestue for dagplejere og
deres børn
Vi starter igen i september. Se nærmere herom
på hjemmesiden eller skriv til Nana Hauge,
nha@km.dk. Hjemmegående forældre er også
velkommen til at deltage i legestue.
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Sensommerkoncert i Hårslev kirke søndag den 8. september kl. 19.00
Nordfyns Strygere, Celloekspressen samt
elever fra Rudolf Steiner Skolen under ledelse af Agata Stancyk vil spille for os denne
aften. Programmet består bl.a. af værker af
Tschaikowsky og Corelli samt forskellige
folkemelodier.
Høstgudstjeneste
Søndag den 22. september fejrer vi en festlig
høstgudstjeneste kl. 14.00. Til høstgudstjenesten er kirken flot pyntet, og de børn, der
har lyst til at være med til at bære årets afgrøder ind i kirken, skal bare møde op i våbenhuset umiddelbart inden. Efter gudstjenesten er der lagkage og kaffe i konfirmandstue og præstegårdshave.
Vi stiller æblemostpressen op. Medbring
gerne æbler og rene flasker til most.
Musikfestival 4.-6. oktober
Kom og oplev musik for alle aldre og i forskellige genrer. Der vil være mulighed for at
købe mad og drikke undervejs.

Allehelgensgudstjeneste søndag den d. 3.
november kl. 19.30
Ved denne gudstjeneste tænder
vi lys og mindes
årets døde. Cellist Monica Tønning spiller ved
gudstjenesten.

Kirkehøjskole
Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19.00
i Særslev kirke og præstegård
Mere liv, mere fællesskab, mere kirke på
landet!
- Om de fantastiske middelalderkirker og
deres uudnyttede ressourcer.
v. Anna Mette Exner, arkitekt maa.

Celloekspressen spiller ved sensommerkoncerten den 8. september.
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Anna Mette
Exner viser
billeder og
holder oplæg
i Særslev Kirke. Bagefter
er der kaffe/te
og debat i
Særslev Præstegård ved siden af kirken.
Bemærk, at foredraget begynder kl. 19.00.
(Gratis adgang).

forfulgte kristne, flygtninge, fængslede, aidssyge, børnesoldater, kirkeledere og traumeeksperter.

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 19.30
i Teglgården i Bogense
“Når Gud bøjer sig” er international chef i
Bibelselskabet, Synne Garffs personlige beretning fra en verden, de færreste har adgang til.
Hvordan får man mod på livet igen, når
man har mistet et barn? Er blevet voldtaget
eller tortureret? Har oplevet alvorlig sygdom? Eller måske selv har forfærdelige ting
på samvittigheden? Synne Garff, har rejst på
kanten af krig, livstruende sygdom og religiøs fanatisme de sidste mange år og ført
samtaler om tro, fortvivlelse og afmagt med

Med udgangspunkt i sin seneste bog, “Når
Gud bøjer sig”, tager Synne Garff, tilhørerne med ud i verdens konfliktområder,
viser billeder og reflekterer over, hvad det er
Bibelens fortællinger kan, når de kombineres med psykologi og drøftes i grupper.
(Gratis adgang).

Borgerforeningen
Hårslev Sogn sætter nu flere aktiviteter i
gang – i fællesskab.
Vil DU være med til at sætte til nye aktiviteter i gang i Hårslev Sogn?
Den 9. sept. 2019 kl. 18, indbyder Hårslev
Sogns Lokalråd alle i sognet til en aften i Forsamlingshuset, hvor vi skaber rammer for, at
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vi kan få flere og nye aktiviteter i Hårslev
Sogn – og så er der gratis Fællesspisning.

Hårslev Sogn, I danner kaffeklubber, og I
sætter gang i få realiseret idéen.

Inden spisningen vil vi meget gerne have
ideer til hvad DU kunne tænke dig, der skal
ske i Hårslev Sogn.

Mød op – du får mulighed for at sætte
netop din idé ”på skinner” og bidrage til et
bedre og mere aktivt Hårslev Sogn.

Der kan være rigtig mange ønsker om nye
aktiviteter i Hårslev Sogn, eksempelvis et
bæredygtigt lokalsamfund også fremover,
børne- og unge aktiviteter, det gode liv i
Hårslev Sogn, et større fællesskab i Hårslev
Sogn, mere natur at færdes i osv.

Har du spørgsmål ang. arrangementet så
ring til Thomas Olsen på 22229422 eller
John Arnshof på 24982030.

Efter spisningen samles emnerne i overskrifter. Nu vælger DU hvad du gerne vil arbejde videre med, sammen med andre i

Tilmelding er nødvendig til Frede Hansen
på sms 61604865 eller til John Arnshof på
lokalraadhaarslev@gmail.com.
Skriv venligst navn og hvor mange I kommer.
/Hårslev Sogns Lokalråd

Æblemostpressen stilles op i haven for forbindelse med høstgudstjenesten den 22. september.
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Pensionistforeningen

Fællesspisning

I oktober har pensionistforeningen 70 års jubilæum. Det fejres den 24. oktober. Der kommer nærmere besked herom.

Hårslev Borgerforening og Lokalråd afholder fællesspisninger i Hårslev Forsamlingshus:

Onsdag den 20. november er der bustur til Tarupcenteret. Nærmere herom kommer senere.

9. Sept. 2019 – gratis fællesspisning i forbindelse med lokal udviklingssaften – se i
øvrigt anden info i dette blad og FB.

Henvendelse vedr. møderne kan ske til Sonja
Bergholdt tlf. 64831424.

22. okt. 2019 - kl. 18.00
19. nov. 2019 - kl. 18.00
14. jan. 2020 – kl. 18.00
11. feb. 2020 – kl. 18.00
Husbesøg
Jeg vil altid gerne komme på besøg, blot
man er venlig at anmode derom. Du er
også altid velkommen til at komme i
præstegården. Du kan henvende dig om
alt, stort som småt eller bare en snak.
Der registreres ikke og føres ikke journal. Jeg har tavshedspligt.
/Nana Hauge

10. mar. 2020 – kl. 18.00
Tilmelding via sms senest 3 dage før spisningen finder sted til Frede Hansen på
61604865. Skriv hvor mange vokse og
børn I deltager med.
/Hårslev Borgerforening og Lokalråd

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 september, oktober, november 2019

Dato

Kalender

Hårslev

Padesø

Bemærkninger

1. sept.

11. s.e.t.

10.00

11.30

8. sept.

12. s.e.t.

10.00

-

15. sept.

13. s.e.t.

10.00

14.00

Høstgudstjeneste (P)

22. sept.

14. s.e.t.

14.00

-

Høstgudstjeneste (H)

29. sept.

15. s.e.t.

09.00

14.00 (PSJ)

6. okt.

16. s.e.t.

10.00

13. okt.

17. s e.t.

11.30

10.00

20. okt.

18. s.e.t.

09.00 (PSJ)

-

27. okt.

19. s.e.t.

10.00

11.30

3. nov.

Alle helgens dag

19.30

16.00

10. nov.

21. s.e.t.

10.00

-

17. nov.

22. s.e.t.

11.30

10.00

Festivalgudstjeneste (H)

Jeg holder fri den 28. -30. september og 14. - 22. oktober.
Sognepræst Peder Skovbo Jørgensen (tlf. 30707792) passer embedet i mit fravær. /Nana Hauge
PSJO@km.dk - Tlf.: 30 70 77 92

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

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

