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Sognepræst Nana Hauges tale til årets
konfirmander
Kære konfirmander
Det værste ved at have konfirmander er, at
man kommer til at holde så meget af dem.
Hvordan kan man andet, når man mødes
med en sådan tillid og sådan et mod, som I
mødte op med her fra den allerførste dag?
Morgenhold: der har været mange morgener, hvor jeg godt kunne se, at I var trætte,
men I holdt ud og var alligevel altid med på
det, der skulle foregå her i kirken. Nogle
gange var det nødvendigt at ruske lidt op I
jer med boldspil eller planke og det var I
også med på.
Eftermiddagshold I har sikkert været trætte

efter en lang skoledag, men I holdt også ud
til kl 16.00 hver tirsdag – altid nysgerrige
og interesserede i det vi skulle snakke om.
Vi har spist mange kanelsnegle, boller, pizzaer og kiks, mens I har været her. I er altid
sultne tror jeg. Men I har ikke bare været
sultne efter brød. I har også udvist en stor
sult efter åndelig føde. Efter Guds ord. Efter
viden om vores kristne tro. Efter at blive
indviet i kirkens ældgamle mysterier, i dens
sange om Himlens søn, der ville opgive alt
for os, og som har lært os at håbe på andet
og mere end vores eget. I at blive indviet i
kirkens fortællinger og sagn, dens billeder
og arkitektur og ikke mindst i dens tale til
menneskehjertet og det er kun naturligt, for
I er skabt i Guds billede. I er ikke tilfældige
Fortsættes på side 6

VEJVISER
Sognepræst: Nana Hauge, Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 11 70.
Mail: nha@km.dk. Mandag er fridag.
Organist: Inge Dyrst, Kildebjerggaard 23,
5690 Tommerup. Tlf. 61 60 39 74.
Mail: idyrst@gmail.com
Kirkesanger: Peter Holz Mogensen,
Nygårdsvej 8, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 28 26 04 34
Konstitueret graver: Kia Petersen,
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

Menighedsrådsformand: Nick Christensen,
Præstegårdsvænget 6, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 27 84 12 84.
Mail: nickcnickc@hotmail.com
Kirkeværge: Anette Kej, Rugårdsvej 948,
5471 Søndersø. Tlf. 21 62 62 18.
Kasserer: Knud B. Christensen,
Svelvikparken 17 A, 5400 Bogense.
Tlf. 23 30 10 63.

Hjemmeside: www.haarslev-kirke.dk
Facebook: Hårslev kirke
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 2020
Konfirmationsforberedelse forventes at finde sted tirsdage fra kl. 8.00-9.30 for elever
på Brenderup Realskole og Havrehedskolen og 14.30-16.00 for eleverne på
Særslev skole.
Hårslev menighedsråd arrangerer og betaler buskørsel fra og til skolerne, så alle kan
komme hjem og frem til tiden.
Man er velkommen til at gå til konfirmationsforberedelse også selvom man endnu
ikke har besluttet, om man vil konfirmeres.
Man er også velkommen til at gå til konfirmationsforberedelse uden at være døbt. Så
arrangerer vi dåb på et passende tidspunkt
før konfirmationen.

Konfirmerede 2019
Den 5. maj blev:
Kris Vanggaard Danefeld
Markus Ejersbo Grave
Martin Vad Hansen
Jacob Vad Hansen
Liva Stolborg Jensen
Matilde Hedegaard Jørgensen

Den ugentlige konfirmationsforberedelsen
starter i slutningen af august. Der vil også
være enkelte aftener hvor vi mødes og ser
film og spiser sammen. Der påregnes ligeledes en weekendtur til Ribe en weekend i
januar og en dagstur til et andet relevant
udflugtsmål.
Der er altid konfirmation i Hårslev den
første søndag i maj. I 2020 er der således
konfirmation den 3. maj.
Indskrivning til konfirmation sker efter gudstjenesten for konfirmander og forældre den
18. august kl 17.00. Her vil der være lidt
snacks og noget at drikke samt information
om forløbet.
Henvendelse vedr. konfirmation kan ske til
sognepræst Nana Hauge på nha@km.dk
Rebecca Anne Hauge Lee
Bastian Dalsgaard Madsen
Maja Mathiasen
Caroline Munk Simonsen
Stefan Damborg Sørensen
Konfirmeret i Hårslev kirke. Tillykke og
Guds velsignelse til dem og deres familier.
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Kalender
Pinse
2. Pinsedag er der fælles friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven i Hårslev kl. 14.00.
Trioen Svøbsk ledsager gudstjenesten med
musik og spiller også for os ved den kaffe,
vi skal nyde i haven sammen efter gudstjenesten. Alle er velkomne til at fejre Pinsen
i Hårslev præstegårdshave!
Arr. Hårslev og Padesø menighedsråd

Søndag den 16. juni
Børnegudstjeneste kl. 10.00.
Minikonfirmanderne medvirker.
Søndag den 23. juni
Start din Skt. Hans aften i kirken kl. 16.30
hvor vi holder en kort aftensang. Vi synger
sommer og aftensalmer.
Kl. 18.00 er der bål og mad hos spejderne.
Se nærmere i opslaget her i bladet.
Udflugt
Hårslev sogns pensionistudflugt 6. august.
Turen går til Silkeborgsøerne. Se nærmere
program i dagspressen eller på kirkens
hjemmeside.
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Kirkehøjskole
Torsdag den 29. august 2019 kl. 19.30 i
konfirmandstuen i Hårslev præstegård
Mindernes dæmoni v/ Hans-Peter Tams
Som dansksindede sydslesvigere blev familien
Tams deporteret til Polen i begyndelsen af 2.
verdenskrig. Mindernes
Dæmoni er fortællingen
om de rædsler, de gennemgik, og om deres lange rejse tilbage til
Slesvig. Det er også fortællingen om den
styrke, som deres dybe og urokkelige tro på
Guds beskyttelse gav hele familien og især
børnene, da disse pludselig stod helt alene.
(Gratis adgang)
Litteraturkredsen
Litteraturkredsen holder pause sommeren
over. Vi mødes igen torsdag den 5. september fra kl. 13.30 – 15.30. Vi læser Kejseren
af Portugalien. Bogen kan hentes i Hårslev
præstegård fra slutningen af juni måned.
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. 14.0015.30.
Musikalsk legestue for dagplejere og
deres børn
Vi starter igen i september. Se nærmere
herom i næste kirkeblad. Hjemmegående
forældre er også velkommen til at deltage i
legestue.
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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
Børnekor
Hårslev kirkes børnekor starter igen efter
sommerferien.
Koret øver hver tirsdag kl. 13.50-14.50 i
Hårslev skoles musiklokale.
Første gang er tirsdag d. 27/8.
Sangglade børn fra 3-6 kl. er meget velkomne til at være med. Børnekoret medvirker ved gudstjenester i kirken 3-5 gange
om året.
Det er gratis at synge i koret og man får lidt
løn for at synge til gudstjeneste i kirken.
Når man synger i kor lærer man: en masse
nye salmer og sange, at synge for andre og
at samarbejde med og lytte til hinanden.
Inge Dyrst - organist
Ved evt. spørgsmål kontakt mig på:
idyrst@gmail.com eller 61603974.
Sognekor
Hårslev kirkes Sognekor er et lejlighedskor.
Dvs. at koret medvirker 3-4 gange om året
ved særlige lejligheder. Op til hver optræden mødes koret ca. 6 gange for at øve.
Alle fra 13-99 år, der kan lide at synge er
velkomne i Sognekoret.
Det er ikke nødvendigt at kunne læse
noder eller at have sunget i kor før. Udover
at vi øver sammen, sender jeg øvefiler til
kormedlemmerne, så man kan øve sig
hjemme.
Prøverne er planlagt til at ligge torsdag kl.
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17.00-18.00. Første gang bliver d. 22/8,
hvor vi øver til høstgudstjeneste (dato
kommer senere) og festivalgudstjeneste d.
6/10 kl. 10.00.
Hvis du gerne vil synge med og tidspunktet ikke passer dig, så kontakt mig – så ser
vi på om det kan ændres.
Vel mødt!
Inge Dyrst - organist
Kontakt mig evt. på: idyrst@gmail.com
eller 61603974.
Borgerforeningen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 9.
sept. Kl 18.00-21.00. Her holder Hårslev
Lokalråd initiativ-og udviklingsaften samt
fællesspisning i Hårslev Forsamlingshus.
Alle borgere i Hårslev Sogn er velkomne.
Nærmere info følger på FB og hjemmeside.
MVH Hårslev Borgerforening/Lokalråd
Tag med på Borgerforeningens cykelture i
og udenfor sognet hver tirsdag kl. 19.00 fra
Kirkepladsen i Hårslev.
Vi cykler i socialt tempo, så alle kan deltage. Mød bare op, gerne med cykelhjelm.
Pensionistforeningen
Vi mødes igen den 11. september kl 14.00
i konfirmandstuen. Hørekonsulent fra
Audika kommer og fortæller om hørelsen
og de hjælpemidler, der kan være en stor
hjælp i dagligdagen.
Program for resten af året kommer senere.
Mvh bestyrelsen
Fortsat fra side 2

sammenrend af neuroner og kemiske processer. I er alle guddommelige eksperimenter, af støv OG ånd. Derfor lever I ikke af
brød ALENE. Jeres nysgerrighed og længsel
genspejler netop det.

Det var også en stor fornøjelse at have jer
med på tur til Ribe og Odense. I var helt
klart det konfirmandhold, der opførte jer
aller bedst begge steder. Da vi skulle til
gudstjeneste i Ribe Domkirke, blev vi mødt
af en vagtsom kirketjener, der sagde: konfirmander må kun sidde to og to. Det sagde
han sikkert, fordi han er vant til en masse
konfirmander, der sidder sammen bagest i
kirken og laver ballade. Men sådan har I aldrig opført jer. Jeg sagde da også til ham, at
I var med mig og så sad vi naturligvis alle
sammen sammen i kirken. Med det vil jeg
sige, at jeg er stolt af den måde I har opført
jer på, når vi var ude.
Når I om lidt bliver konfirmeret bekræfter
Gud det løfte, han gav jer i dåben. ”Se, jeg
er med jer alle dage indtil verdens ende,”
gentager han. Den gave skal I nu tage imod.
I skal tage imod Guds kærlighed, velsignelse, fred og nåde og jeres synders nådige
forladelse. Med den gave skal I som de menneskebørn I er, tage del i kampen for sandhed, kærlighed og frihed. Som Guds hellige,
elskede udvalgte skal I dertil iføre jer ydmyghed, barmhjertighed, mildhed og god-

hed. I skal afsky det onde og holde jer til det
gode. I skal være brændende i ånden og
tjene Herren.
Kære konfirmander. I skal også vide, at I
altid kan komme her, både til kirke, hvortil
klokkerne kalder både gammel og ung næsten hver søndag - og til mig i præstegården
kan I altid komme. Kirken er i det hele taget
et hjem, man altid kan vende tilbage til hvor
end man befinder sig her i Danmark. Bygningen kan let kendes på sine himmelstræbende spir og her i vort lille land er kirkerne
spredt ud over det hele. Altid inden for
synsvidde. Og sådan har kirkerne gennem
1000 år været danskernes hjem og det sted
de kunne gå hen i glæde og sorg, lykke og
ulykke. Vidunderlige bygningsværker hvorfra Guds rige breder sig ud over gårde og
marker, et lyst land i dødsnaturen. Her har
vi kulten, messen, bønnen, syndsforladelsen, velsignelsen. Her har håb, tro, glæde
rejst sig fra det døde de sidste 1000 år.
Kære konfirmander. Vid, at I altid kan
finde Guds fred. Må Gud velsigne jer. I Jesu
navn. Amen

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 juni, juli & august 2019

Dato

Kalender

Hårslev

Padesø

Bemærkninger

9. jun.

Pinsedag

10.00

10. jun.

2. Pinsedag

14.00

14.00

Friluftsgudstj. i præstegårdshaven

16. jun.

Trinitatis

10.00

-

Børnegudstj. Minikonfirmanderne

11.30

medvirker
23. jun.

1. s. e. t.

16.30

10.00

30. jun.

2. s. e. t.

10.00

-

7. jul.

3. s. e. t.

-

10.00

14. jul.

4. s. e. t.

10.00

-

21. jul.

5. s. e. t.

-

10.00

28. jul.

6. s. e. t.

09.00 (PSJ)

-

4. aug.

7. s. e. t.

14.00 (PSJ)

09.00 (PSJ)

11. aug.

8. s. e. t.

09.00 (PSJ)

-

18. aug.

9. s. e. t.

17.00

10.00

(H) Aftensang

(H) Gudstjeneste for nye
konfirmander og deres forældre.

25. aug

10. s. e. t.

10.00

-

Jeg holder ferie i ugerne 30, 31 og 32.
Sognepræst Peder Skovbo Jørgensen passer embedet i mit fravær. /Nana Hauge

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

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

PSJO@km.dk - Tlf.: 30 70 77 92

