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Foråret 2019

I venten på foråret
Mens jeg venter på foråret læser jeg Laurabøgerne. Beretningerne om pionerpigen
Laura og hendes families rejse mod vest i
det store vilde land, Amerika. Det har jeg
gjort hvert år siden jeg var 12-13 år. Seriens
bedste bind er ”Den lange vinter.” I dette
bind har familien Ingalls efter mange strabadser i det vilde vesten, hvor de har forsøgt sig som nybyggere i de relativt ubeboede præriestater, slået sig ned i Dakota.
Forinden har familien krydset floder og endeløse prærier i en skrøbelig prærievogn. De
har boet i jordhuler, oplevet fejlslagen høst,
alvorlig sygdom, gæld og lunefuldt vejr. I

Dakota har de fundet sig en nybyggerlod.
Men naturen i Dakota er grum.
Familien – ja hele det lille nybyggersamfund
sner inde i 7 måneder. Snestormene starter
i oktober og først langt ud på foråret i april,
begynder det at tø, så der igen kan komme
tog med mad og brændsel ud på prærien.
I al den tid toget ikke kan komme igennem
snedriverne må Laura og hendes familie
krybe sammen i køkkenet omkring komfuret og leve af brød. For maden slipper gradvist op. Melet må de selv male på en
kaffekværn af de korn, de efterhånden har
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meget lidt tilovers af. Til brændsel må de
vride briketter af det hø, som Far Charles
og Laura heldigvis fik stakket rigeligt af i
eftersommeren.
Der er nok af grunde til at miste modet i
løbet af denne lange vinter, hvor der ikke er
andet end kulde, mørke og arbejde og groft
brød og evig blæst. Det føles til sidst som
om vinteren aldrig vil få en ende. Da snestormene stadig raser i april måned, har
Laura næsten glemt, at det nogensinde har
været sommer. Stormen raser uden for,
mens Laura og far Charles, hver dag sidder
og vrider briketter af hø indtil deres fingre
er er valne og hævede.
Der, hvor alting nu synes allermest håbløst,
siger far Charles pludselig: ”Den kan ikke
slå os”. ”Kan den ikke far?” siger Laura
sløvt. ”Nej – den er nødt til at forsvinde en
dag og det er vi ikke. Den kan ikke slå os.
Vi giver ikke op.”
”Så følte Laura en varme indvendig. Den
var ganske spæd, men den var stærk. Den
var der hele tiden som et ganske lille lys i
mørket, den brændte med en spæd flamme,
men ingen storm kunne få den til at flakke,
fordi den ikke ville give op”.
Familien overlever. De giver ikke op. Snestormene forsvinder. Toget kommer frem.
Det bliver forår. Efter Den lange vinter bliver Laura uddannet til lærerinde. I 1885 gifter Laura sig med Almanzo Wilder. Med
deres ægteskab er den officielle historie om
nybyggerpigen Laura slut.

og journalist, samt en unavngiven søn, der
døde som spæd. Ægteskabets første år var
præget af ulykker, som kulminerede med
økonomisk ruin, efter at en usædvanlig lang
tørkeperiode ødelagde høsten syv år i træk.
Efter at deres gård brænder ned må Laura
og Almanzo forlade deres jord, De begiver
sig i prærievogn mod Mansfield, Missouri
og køber der en gård, hvor de boede resten
af deres liv.
Ser vi nøgternt på Lauras historie, som den
er skildret ovenfor – er det så en tragedie? I
grunden ja. Men hvorfor er historien om
Laura så stadig en opbyggelig fortælling?
For det er den. Jo, det er fordi bøgerne er
en fortælling om, at der er en vej at gå. Selv
gennem ørk og øde egne og på trods af vinterstorm og regn. Det er fortællinger om
tørt land, der bliver til slette. For på trods
af græs, der tørrer ind og på trods af blomster, der visner og afgrøder der ædes op af
græshopper og ildkugler, da er der ingen
tvivl om, at der af mørke skinner lys, og at
man nok er fortvivlet, men ikke tvivlrådig.
Ja, alt står i (Guds) faderhånd. Og glæden
ved livet, troen på at det er værd at leve, og
tilliden til Guds gode forsyn, er intakt hele
fortællingen igennem.
Det ender godt også for os – og efter vinter
kommer vår!

Sammen fik Laura og Almanzo datteren
Rose Wilder Lane, der senere blev forfatter
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Kalender

Påske

Familiegudstjeneste

Skærtorsdag: Aftengudstjeneste kl. 19.30
med nadver.

Tirsdag 12. marts kl. 17.00 -19.00
Rejs dig palme, bøj dig palme!
Vi starter i kirken med en kort gudstjeneste.
Her skal vi høre om palmen, der bøjede sig
for en lille, stor konge. Børnekoret medvirker. Derefter er der fællesspisning i konfirmandstuen. Alle er velkomne – også dem
uden børn. Det er gratis at spise med men
af hensyn til kokken, skal man melde sig til
senest 3 dage før til Nana Hauge på
61792765 eller nha@km.dk.

Kirkehøjskole
Tirsdag den 19. marts kl. 19.30
Brødremenighedens Danske Mission i Østcongo v. Jens Peter Rejkjær i Teglgården,
Bogense.

Sangaften i Padesø kirke
Torsdag den 21. marts kl. 19.00.
Sognepræst Nana Hauge vælger sange. Organist Inge Dyrst er ved klaveret.

Langfredag: Gudstjeneste kl. 10.00.
Ved gudstjenesten synger og spiller organist
Inge Dyrst og kirkesanger Peter Mogensen
passionsmusik.
Påskedag: Gudstjeneste kl. 11.30.
Søndag den 5. maj kl. 10.00 er der konfirmation i Hårslev kirke.
Bededagsaften torsdag den 16. maj.
Vi mødes bededagsaften til gudstjeneste kl.
19.30 – herefter serveres der varme hveder
i konfirmandstuen.
Ved gudstjenesten medvirker violinelever
fra Nordfyns musikskole sammen med deres lærer Agata Stanczyk. Eleverne vil spille
dejlig musik for os, som de har øvet sig
ihærdigt på i denne sæson.

Minikonfirmand
Går du i 3. eller 4. klasse kan du blive minikonfirmand. Vi leger i kirken og præstegårdshaven, vi synger og laver kreating og
hører spændende historier fra bibelen, sagnhistorien og den nordiske mytologi. Vi starter onsdag den 24. april og slutter med en
familiegudstjeneste den 16. juni. Vi mødes
i kirken onsdage fra kl. 14.30 – 16.00. Der
serveres lidt at spise og drikke hver gang.
Vil du gerne være med da tilmeld dig til
sognepræst Nana Hauge, nha@km.dk eller
på tlf. 61792765.
Alle i og omkring Hårslev sogn er velkomne.
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Spilaften - off-line - Kom og leg med!
Spilaften alle torsdage i marts kl. 1718.30. Det er gratis at deltage og vi glæder
os til at se dig.
Spilaften – altså med rigtige brikker og terninger, som du selv kan flytte rundt når
det bliver din tur.
Den er god nok. Hver torsdag i marts
måned kan du deltage i spilaften. Vi sørger
for spil og brætspil ad libitum, vi byder på
Carcassonne, Stratego, matador, UNO,
fælles puslespil, Skak, Yatzy og meget,
meget mere. Du skal bare dukke op med
dit gode humør.

Spilaften er for alle, unge som ældre. Det
bliver sjovt.
Kom alene eller tag en ven med - Alle er
velkommen. Hvis du er 12 år eller yngre
skal du have en voksen med.
Vi sørger for kaffe, saftevand og småkager.
Vi ses kl. 17-18.30 i Konfirmandstuen ved
Hårslev kirke, Hårslev, Præstegårdsvænget
4, 5471 Søndersø.
Datoer: 7/3, 14/3, 21/3, 28/3
De bedste hilsner
Multihuset/Sine Rishede og Nana Hauge
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Forårskoncert i Padesø kirke
onsdag den 15. maj
STEMNINGSMELODIER
- musikken er af Kai Normann Andersen

Legestue
Fredag i lige uger fra 10.00 – 11.00 er der
musikalsk legestue for dagplejere og deres
børn i kirken. Vi synger, danser, blæser sæbebobler og leger sanglege. Hjemmegående
forældre er også velkomne. Aldersgruppe:
ca. 0-5 år. Henvend dig til Nana Hauge eller
Inge Dyrst hvis du vil være med.

Den klassiske duo med violin og accordeon,
Duo Askou//Andersen, består af violinist
Hanne Askou og accordeonist Frode Andersen.
De har før gæstet Padesø og Hårslev Kirker,
både ved kirkemusikfestivalen samt ved en
stemningsfuld julekoncert i Padesø forrige år.

Litteraturkreds
Litteraturkredsen mødes første gang den 7.
marts i Hårslev præstegård. Følgende datoer: 4. april og 2. maj. Vi mødes fra 14.30
-15.30. 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.

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
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Duo Askou//Andersen fortæller denne aften i
Padesø Kirke om og spiller musik af komponisten Kai Normann Andersen (1900-1967),
der efterlod sig en enorm produktion af dejlige
iørefaldende melodier - tæt på 1000 kompositioner!
Vi skal høre nogle af Kai Normann Andersens
mest ikoniske sange og viser fra årene mellem
1920 til 1960 - Man binder os på mund og
hånd, Den dejligste vise, musik fra Mød mig
på Cassiopeia, I dit korte liv, Glemmer du og
mange flere.
Men der er også knap så kendte melodier med
på programmet, blandt andet inspireret af
komponistens store passion for det franske og
Paris.
Syng med på de kendte viser som Den Gamle
Skærslippers Forårssang og gå glad hjem fra en
opløftende musikalsk aften med lyden af gamle
dage, filmminder, revyviser og Bodil Kjer, Liva
Weel og Poul Reichardts største hits i ørerne.

Pensionistforeningen
Pensionistforeningen mødes flg onsdage i
konfirmandstuen: 13. februar kl. 17.00 til
Gule ærter og lotteri, 13. marts kl. 14.00
med underholdning ved Torben Iversen.
Kaffe, the og hjemmelavede kager. 10. april
kl. 14.00 hvor Hårbymusikanterne underholder. Den 22. maj er der udflugt. Udflugtsmålet er endnu ikke fastlagt. For mere
information kontakt Sonja Bergholdt på tlf.
64831424.

Hårslev Borgerforening/Lokalråd holder
Generalforsamling i Hårslev Forsamlingshus
den 26. februar kl. 19.30. Kom og vær med
til at gøre lokalsamfundet endnu bedre.

Hårslev Borgerforening/Lokalråd
Fællesspisninger i Hårslev Forsamlingshus
den 26. februar og 17. marts, begge dage kl
18. Husk tilmelding senest 4 dage før, til
Frede Hansen på mobil 61604865. Opgiv
venligst navn og antal.

Fastelavnsfest holdes i Hårslev Hallen den
3. marts 2019. kl. 14.30 til 16.30. Aldersopdelt slå katten af tønden og præmie til
bedst udklædte. Servering Fastelavnsboller,
pølser, sodavand, kaffe m.v.. Entre.

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 marts, april og maj 2019

Dato

Kalender

Hårslev

3. mar.

Fastelavnssøndag

10.00

10. mar.

1. s. i fasten

11.30

10.00

17.00

-

12. mar.

Padesø
-

17. mar.

2. s. i fasten

10.00

-

24. mar.

3. s. i fasten

10.00

11.30

31. mar.

4. s. i fasten

10.00

-

7. apr.

Mariæ bebudelse

11.30

10.00

14. apr.

Palmesøndag

09.00 (PSJ)

-

18. apr.

Skærtorsdag

19.30

10.00

19. apr.

Langfredag

10.00

11.30

21. apr.

Påskedag

11.30

10.00

22. apr.

2. påskedag

-

-

28. apr.

1. s. e. påske

10.00

11.30

5. maj

2. s. e. påske

10.00

-

12. maj

3. s. e. påske

11.30

10.00

16. maj

Bededagsaften

19.30

-

19. maj

4. s. e. påske

09.00 (PSJ)

-

26. maj

5. s. e. påske

10.00

-

30. maj

Kr. himmelfartsdag 10.00

-

2. jun.

6. s. e. påske

10.00

11.30

Bemærkninger

Familiegudstjeneste

10.00 Fællesgudstj. i Veflinge
Konfirmation

Jeg holder fri 10. -15.april og 18. -20. maj. Sognepræst Peder Skovbo Jørgensen varetager embedet
i mit fravær. /Nana Hauge

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

