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Gudsfrygt
I bibelen rammes mennesker ofte af frygt,
når de møder Gud eller hans udsendinge,
englene.
Mennesket ved nemlig, at hvis sådan et
møde sker vil en dødelig skabning ikke
engang være værdig til at binde Gud eller
hans udsendings sandal. Det er netop også
Johannes Døbers indvending, da Guds
søn møder ham i Jordans ørken og vil døbes af ham. Frygt og forfærdelse var også
Johannes far, ypperstepræsten, Zakarias
reaktion, da han fik besøg af den engel, der
kom med beskeden om Johannes fødsel.
Tidligere anså man altså ikke Gud for en
rar man med skæg, men man vidste klogt,
at han er den der stiller dig til regnskab og
kalder dig til ansvar, også selvom du eventuelt er konge, præst eller kejser.
Jeg tror vi gør klogt i nogle at huske, at Gud
faktisk ikke har ændret sig siden dengang
og at vi stadig bør frygte og elske ham, sådan som det hedder i den katekismus alle
danskere engang lærte udenad.
Men hvorfor skal vi så frygte Gud?
Martin Luther som har skrevet katekismen forklarer det sådan: Vi skal elske
Gud, så at vi ikke gør andre skade, men i
stedet hjælper og støtter andre.
Og: Vi skal frygte og elske Gud så at vi
ikke stjæler andres ting, men hjælper andre med at forbedre hvad de allerede har.
Luther ved, at mennesker altid frygter noget. Han ved også, at det vi frygter allermest er også det der styrer os. Frygter vi
staten, har staten nemmere ved at styre os.
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Frygter vi andre menneskers domme over
os har deres blikke og skuldertræk lettere
ved at styre os. Frygter vi en tyran, har tyrannen lettere ved at styre os. Frygter vi at
blive udstillet i medier eller offentlighed
har frygten for medierne lettere ved at styre os. Frygter vi derimod Gud som er god,
gør vi det gode.
Der er noget om det. Jeg kom til at tænke
over det, da jeg læste en passage i Dostojevskis Brødrene Karamasov. Det var beskrivelsen af Alosja. Den yngste Karamazovbroder: ”Han søgte aldrig at hævde
sig blandt sine jævnaldrende, står der, og
videre: måske var det derfor, han aldrig
var bange for nogen. (…) man kunne se på
ham, at han slet ikke anede, hvad det vil
sige at være bange.”
Hemmeligheden bag Alosjas frygtløshed,
er den manglende trang til at hævde sig
blandt sine jævnaldrende. Han frygter
dem simpelthen ikke. Han frygter ikke deres domme eller meninger. Om de synes
om ham eller ej. Alosja er nemlig på alle
måder orienteret mod kærlighedens lys,
altså mod Gud. Han frygter kun Gud!
Gudsfrygt må han have lært af sin mor.
Hans allerførste erindring er moderen
liggende på knæ i hjørnet foran ikonen af
Gudsmoder og mens hun beder til Guds
moder løfter hun den lille Alosja op foran
ikonen, som for at påkalde gudsmoderens
beskyttelse over ham.
Du er også beskyttet af Gud. Frygt derfor
ikke verden, og dens domme. Frygt kun
Gud så du kan gøre det gode, det sande.
			

/Nana Hauge

Flot gået af Borgerforeningen
Uden hjælp fra lodsejere og Borgerforeningen, havde det ikke været muligt at
etablere en ny fin trampesti - til gavn og
glæde for sognets beboere, og de turister
som gæster vores smukke norfynske natur.

Nyd naturen, og se alle de forandringer
der sker når foråret så sagte kommer - på
trods af Covid-19, restriktioner m.v., er
naturens glæder heldigvis gratis. Det gælder bare om at komme ud i naturen...

1. vers af digtet:

Den blå anemone

Egil Harder 1945 - Kaj Munk 1943
Hvad var det dog, der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smelte ved at se det
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit søblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted dér i fjor.
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Kalender
Kyndelmissegudstjeneste søndag
den 7. februar kl. 19.30
Kyndelmisse er en gammel lysfest for
jomfru Maria og den dag man tidligere
fejrede frembæringen af Jesus-barnet i
templet i Jerusalem. For at markere dette
er kirken denne aften udelukkende oplyst
af levende lys.
Harpenist Anette Gøl medvirker.
Anette er uddannet på Det. Kgl. Danske
Musikkonservatorium og på Ecole Normale de Musique de Paris. Anette ser det
som sin fornemmeste opgave at viderebringe musikkens forunderlige verden
og at dele sin glæde ved og passion for
musikken med gudstjenestedeltagerne.
Jagtgudstjeneste
søndag den 14. marts kl. 10.00
I samarbejde med Nordfyns jagtforening arrangeres der i år, som noget nyt,
jagtgudstjeneste i Hårslev kirke. Ved
jagtgudstjenesten takkes der for årets jagt.
Gudstjenesten former sig som en højmessen normalt gør og kirken er pyntet i jagtens tegn, og jagthornsblæserne er klar.
Alle er velkommen til jagtgudstjeneste.
Bededagsaften
den 30. april kl. 19.30
Gudstjeneste og herefter varme hveder i
konfirmandstuen.
Litteraturkreds
I Hårslev sogn er der en flittig litteratur-
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kreds med deltagere fra hele Nordfyn. Vi
mødes sidste torsdag i måneden i præstegården. 13.30 -15.30. Første gang i år
torsdag den 4. februar. Nye læsere er altid
velkomne. Henvendelse vedr. litteraturkredsen kan ske til Nana Hauge
Bibelkredsen
Bibelkredsen er i øjeblikket lukket for nye
deltagere, men jeg opretter gerne en bibelkreds mere, hvis der er flere, der ønsker at
læse Bibelen sammen med andre/ Nana
Hauge
Musikalsk legestue
Vi ved på nuværende tidspunkt ikke,
hvornår vi må mødes igen. Hold øje med
hjemmeside og facebook
Børnekoret
Børnekoret holder p.gr.a coronarestriktionerne pause indtil videre. Organist Inge
Dyrst giver besked, når der kan synges igen.

Nyt fra Menighedsrådet
Der har i november været menighedsrådsvalg i alle sogne i Danmark og selvfølgelig også her i Hårslev, hvor der kun
blev få ændringer i rådet.
Menighedsrådet har konstitueret
sig på flg. vis:
Formand Dorit Trier Kjøller
Næstformand Annette Overdam Pedersen
Kirkeværge Anette Kej
Kasser Knud B. Christensen
Sekretær Kirsten Stamphøj Jespersen
Menighedsrådsmedlem Karen Bech.
Suppleanter:
Lis Jespersen
Nick Christensen
Nick Christensen trådte ud af rådet efter
at have været formand i 8 år. Nick Christensen har lagt et meget stort arbejde i
rådet, og gået forrest i nye initiativer til
forbedringer omkring Kirken og dennes
ejendom, for hvilket vi giver dig en rigtig
stor tak for!
Budgettet for 2021 er godkendt af det
gamle råd. Budgettet er udarbejdet med
besparelser igen. Et område, hvor der skal
spares mange penge er på opvarmning af
kirkebygningen, for at kunne det skal der
etableres et nyt varmesystem, som forventes at kunne tages i brug snart.

Der er planer om at renovere 1. sal på
præstegården, dette arbejde er udskudt til
2022.
Det nye råd tiltrådte 1. søndag i advent,
vi skal her i vinter og foråret bla. arbejde
med nye vinduer og eller renovering af de
gamle vinduer i præstegården.
Vi håber på at kunne få del i et tilskud
fra energipuljen. Der arbejdes også med
at forbedre præstegårdsskoven med små
stier, således at alle kan få mere glæde
af området. Det er vores Graver Sussi
Christensen, der er kommet med idéen.
Det er også vores tanke, at et besøg på kirkegården kan kombineres med et besøg i
skoven.
Vi søger provstiet om at få midler til
arbejdet. Projektet tiltænkes også at skulle
bidrage til forbedring af biodiversiteten i
området.
Vinterarbejdet på kirkegården og ved
præstegården vil blandt andet bestå i
beskæring at træer og buske.
Når I kommer forbi Præstegården så læg
mærke til den nye sten, som er kommet
op, ved indgangen til konfirmandstuen.
Den viser vej til præstegårdskontoret.
De kirkelige aktiviteter i 2020 er udfordret
af Corona-situationen, hvilket i skrivende
stund desværre ser ud til at fortsætte ind i
2021./ Formand Dorit Trier Kjøller
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Borgerforeningen
Generalforsamling udskudt
Hårslev Sogns Borgerforeningen skal jf.
vedtægterne afholde generalforsamling i
februar måned. Men på grund af Corona har bestyrelsen besluttet, at udskyde
generalforsamlingen til d. 25 maj. 2021.
Indkaldelsen vil foreligge både på facebook og på www.hårslev.dk.
Som noget nyt i år vil generalforsamlingen gennemføres samme aften, som
der er generalforsamling for forsamlingshuset. Hvis man har spørgsmål til
beslutning kan man kontakte formand
for bestyrelsen. Thomas Olsen - thomas@
kfumspejderne.dk
Ny vandresti i sognet.
En stigruppe under borgerforeningen har
det seneste år arbejdet på en trampesti
fra Hårslev til Ejlskov. Den blev færdig
i december måned og venter nu kun på
at blive indtaget af sognets borgere, samt
andre gæster. Man kan gå en kortere tur
med start og slut i enten Ejlskov eller
Hårslev, eller man kan tage den helt lange
rute på 8 km.
Stien starter nede ved spejderhytten i
Hårslev. Her kan man finde en folderkasse, hvor der er kort og info om ruten. Det
kommer også snart en lignende folderkasse op i den anden ende af stien ved
shelterne i Ejlskov.
Borgerforeningen skylder en stor tak til
de lodsejere langs ruten, som frivilligt
stiller deres marker til rådighed for stien.
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Uden deres tilsagn var projektet ikke
muligt.
Man kan også læse om ruten her:
www.spor.dk/rakkelbro
Ud over at sognets borgere har fået en ny
vandrerute, så er der også blevet knyttet
nye relationer mellem borgere i sognet.
Stigruppen har mødtes til kaffe og snak
hen over markkort og det er også blevet
til et par vandreture uden for sognet for
at hente inspiration. Stigruppen er heller
ikke færdig. Ambitionen er, at samle
landsbyerne i sognet med trampe stier,
ligesom eksisterende stier skal synliggøres. Der er også plads til flere frivillige i
stigruppen. Man kan skrive til:
thomas@kfumspejderne.dk hvis man
ønsker, at være med i stigruppen.
Strikkeklubben
Strikkeklubben for Hårslev sogn, mødes
tirsdage i ulige uger kl 19-21 i konfirmandstuen ved Hårslev Kirke. Medbring
dit håndarbejde og kaffe/te samt din kop,
og dit gode humør. Der er nemlig også
mulighed for et godt grin og en sludder.
Grundet Corona ved vi desværre ikke,
hvornår vi kan mødes igen- men når
forsamlingsforbuddet ændres til over 10,
så starter vi og glæder os. Mvh. Susanne
Hansen tlf. 40169819
Pensionistforeningen
Henvendelse kan ske til Sonja Bergholdt.
Tlf. 64 83 14 24

Vejviser

Gratis kirkebil

Sognepræst: Nana Hauge,
Præstegårdsvænget 4, Hårslev,
5471 Søndersø. Tlf. 64 83 11 70.
Mail: nha@km.dk. Mandag er fridag.

Der er kirkebil til alle gudstjenester og
arrangementer i Hårslev. Kirkebilen
bestilles senest dagen før.

Organist: Inge Dyrst,
Kildebjerggaard 23,
5690 Tommerup. Tlf. 61 60 39 74.
Mail: idyrst@gmail.com
Kirkesanger: Peter Holz Mogensen,
Enebærvej 13, 5550 Langeskov,
Tlf. 28 26 04 34
Graver:
Sussi Christensen,
Præstegårdsvænget 4A, Hårslev,
5471 Søndersø.
Træffes på kirkegården eller i graverkontoret i arbejdstiden. Tlf. 29 11 16 35.
Mail: haarslevkirkegaard@mail.dk
Menighedsrådsformand:
Dorit Trier Kjøller
Møllegyden 19, Ejlskov, 5471 Søndersø
Tlf.: 51 74 10 38

Ring til Christiansens Taxi – Busser,
tlf. 64 84 14 85.

Husbesøg
Jeg vil altid gerne komme på besøg, blot
man er venlig at anmode derom.
Du er også altid velkommen til en kop
kaffe 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

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
Der tages højde for ændringer og aflysninger.
Hold øje på facebook og hjemmesiden.
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GUDSTJENESTER:

Hårslev

Padesø

31. januar Septuagesima

10.00			

7. februar Seksagesima

19.30 (Kyndelmisse)

14. februar Fastelavn

10.00 			

21. februar 1. s. i fasten

11.30 (MW)			

28. februar 2. s. i fasten

11.30

7. marts 3. s. i fasten

11.30 (MW)

14. marts 4. s. i fasten

10.00 (Jagtgudstjeneste)

21. marts Mariæ bebudelse

10.00			

28. marts Palmesøndag

10.00			

1 april Skærtorsdag

19.30

10.00

2. april Langfredag

10.00

11.30

4. april Påskedag

11.30

10.00

5. april 2. påskedag

Tid og sted offentliggøres senere

11. april 1.s.e. påske

11.30

18. april 2.s. e. påske

14.00 (DF)

25. april 3. s. e. påske

10.00

30. april St. bededagsaften

19.30

16.00

10.00

11.30

10.00

Nana Hauge holder fri: uge og 7, 6. -7. marts. Martin Wemmelund, Veflinge passer
embedet. Tlf. 51774090. Den 17. -18. april er jeg i Ribe med konfirmanderne.
Ditte Freiesleben passer embedet. Tlf. 6130 2424.
Der tages højde for ændringer og aflysninger - hold øje på facebook og hjemmesiden.

Bogense Bogtrykkeri - www.FILIPSEN.com

