HÅRSLEV
SOGNS
KIRKEBLAD

Foråret 2014

Personalenyt
Ny graver
Jens Holger Madsen har besluttet sig for at gå
på pension medio april 2014.
Jens Holger har været graver ved Hårslev
Kirke siden 1999.
Som afløser for Jens Holger har vi ansat Michael Damgaard.
Michael er 35 år, uddannet anlægsgartner og
bosiddende i Brenderup.
I forlængelse af gudstjenesten palmesøndag den
13. april vil der være kirkekaffe i kofirmandstuen, hvor der er lejlighed til at sige farvel til
Jens Holger og goddag til Michael.
Ny gravermedhjælper
Gravermedhjælper Anne Lassen har besluttet
sig for at søge nye udfordringer og har derfor

opsagt sin stilling med effekt fra udgangen af
februar.
Anne har været gravermedhjælper ved Hårslev kirke siden 2005.
Stillingen som gravermedhjælper vil blive
slået op i løbet af foråret.

På Menighedsrådets vegne vil jeg sige en stor
tak til både Jens Holger og Anne for deres store
indsats.
Både det nuværende og tidligere menighedsråd har været meget glade for samarbejdet,
og vi ønsker dem held og lykke fremover.
Nick Christensen
Menighedsrådsformand

Hårslev Kirke
Sognepræst: Mette Lise Bjerregård, Præstegårdsvænget 4, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 11 70. E-mail: mbj@km.dk. Mandag er fridag.
Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker, Nyborgvej 236A, 5220 Odense SØ. Tlf. 26 68 50 44.
Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8, Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 14 80.
Graver: Jens Holger Madsen. Træffes på graverkontoret mandag-fredag kl. 12-12.30,
tlf. 64 83 16 35, samt på kirkegården i arbejdstiden. Priv.: Elverodvej 41, 5462 Morud.
Tlf. 65 96 54 89.
Efter den 16. april: Michael Damgaard. Samme træffetid og telefonnummer på graverkontoret som ovenfor.
Menighedsrådsformand: Nick Christensen, Præstegårdsvænget 6, Hårslev, 5471 Søndersø.
Tlf. 27 26 74 76. E-mail: nickcnickc@hotmail.com.
Kirkeværge: Sonja Bergholdt, Bogensevej 104, Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf. 64 83 14 24.
Kasserer: Knud B. Christensen, Svelvikparken 17 A, 5400 Bogense. Tlf. 23 30 10 63.
Hjemmeside: www.haarslev-kirke.dk
Kirkebil i Hårslev
Der er kirkebil til alle gudstjenester og arrangementer. Kirkebilen bestilles senest dagen før hos
Christiansens Taxi – Busser, tlf. 64 84 14 85.
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Konfirmation i Hårslev Kirke 2014
Søndag den 4. maj kl. 10 konfirmeres 9 drenge og 2 piger i Hårslev Kirke:
Jonas Mølgaaard Christensen, Vestergårdsvej 19, Hårslev
Mathias Schæfer Christensen, Branebjerg 18, Gamby
Mathias Lykke Engebretsen, Orevej 15, Holse
Hedinn Havmøller Halldórsson, Møllegyden 54, Nymark
Martha Juul Kristensen, Rugårdsvej 883, Hindevad
Andreas Becker Kristiansen, Bogensevej 88, Hårslev
Lasse Becker Kristiansen, Bogensevej 88, Hårslev
Belen Monserrat Macaya Sepùlveda, Ejlskovvej 75, Ejlskov
André Nielsen, Kastanievej 23, Hårslev
Keanu Biering Petersen, Bogensevej 84, Hårslev
Mikkel Kristian Milling Ussing, Flytterupgyden 55, Gamby

Konfirmandtræf i domkirken
Som det kan ses ovenfor, så består konfirmandholdet i år af 9 drenge og 2 piger. Det
kunne man måske have forventet ville give
nogle ”særlige udfordringer”, men sådan er det
ikke: det er et meget harmonisk, hyggeligt og
velfungerende hold.
Så derfor var det også uden betænkeligheder,
at jeg meldte dem til årets konfirmandtræf i
Odense domkirke og kunne glæde mig over, at
de alle sammen mødte op, selvom det var en
torsdag aften uden for skoletiden.
Vi satte os i en bus kl. 18.15, og efter at have
hentet nogle af Særslevs og Veflinges konfirmander gik turen til Odense.
Her stod et engageret hold af præster og
hjælpere klar til at modtage os i domkirken.
Det var det 4. og sidste konfirmandtræf på 2
dage, som har samlet omkring 1000 konfirmander fra hele Fyn.
Efter en fællessalme gik aftenens halvanden
time lange program i gang: den døde Jesus blev
lagt i graven, så kunne vi senere ved selvsyn
konstatere, at graven minsandten var tom!
For efter indledningen gik turen rundt i kirken til en hel masse forskellige poster, hvor vi
blandt andet så den tomme grav, mødte den

Den afdøde Jesus bæres bort for at blive lagt i graven.
opstandne Jesus, tvivleren Thomas og apostlen
Peter. Aftenens samlende tema var Helligånden, og målet var, at konfirmanderne gennem
oplevelser, forskellige opgaver på posterne og
livemusik fra et band skulle få en fornemmelse
af Helligåndens kreative, samlende og løftende
kræfter, som vi som kirke og kristne stadig lever
af.
Da vi havde set den tomme grav i domkirkens krypt, hvor Jesu ligklæder lå sammenfoldede, sneg vi os lige til at se skelletterne af
Knud den Hellige og hans bror, som vi vidste,
vi kunne se i domkirkens krypt.
Det var en træt og søvnig flok, som blev sat af
bussen kl. 22.10 og afhentet af forældrene.
Men der var noget at snakke om den følgende
konfirmandtime!
Mette Lise Bjerregård
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Nyt fra menighedsrådet
Siden sidst
Siden sidste nummer af kirkebladet har det
været jul, og vi har gennem hele december
måned kunnet glæde os over, at mange har
fundet vej til kirken. Ud over de almindelige
gudstjenester har vi haft ”De 9 læsninger” 2. s.
i advent og familiegudstjenesten 3. s. i advent,
hvor børnekor, minikonfirmander og spejdere
gjorde gudstjenesten til en hyggelig oplevelse
for hele familien. Juleaften var kirken fyldt helt
op, selv stolene i koret blev besat.
Men den helt store positive overraskelse kom
nytårsdag, hvor vi for første gang havde inviteret til nytårsgudstjeneste kl. 16 med efterfølgende champagne og hjemmebagt kransekage.
37 tog mod invitationen og brugte lejligheden
til efter gudstjenesten at ønske godt nytår til
venner og naboer blandt kirkegængerne. Der
var en rigtig god stemning. Vi kan godt allerede nu love, at vi gentager arrangementet til
næste år!
Økonomien
Her i forårsmånederne kommer kirkens økonomi på menighedsrådets dagsorden. Regnskabet for 2013 skal fremlægges og godkendes,
og der skal udarbejdes budget for 2015. Men
inden budgetlægningen skal der være syn over
kirke, kirkegård m.m. og præstegård for at se,
om der er nogle nødvendige/tiltrængte arbejder, der skal tages højde for ved budgetlægningen.
Vi vil gerne gøre opmærksom på, at menighedsrådsmøderne er offentlige - datoer, dagsordener og referater kan ses i mapperne i
våbenhuset og på kirkens hjemmeside www.
haarslev-kirke.dk.
Håndværkere
I skrivende stund venter vi stadig på, at håndværkerne skal komme og reparere stormskaderne på kirketaget. Men det har jo været nogle
travle måneder for håndværkerne, og vi har også
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hørt rygter om leveringsproblemer ang. tagsten.
Til gengæld har der været håndværkere i
præstegården, hvor spisestue og kontor er blevet malet.
Forårsarbejdet på kirkegården
Med foråret melder travlheden sig på kirkegården.
Som nævnt under ”Personalenyt” har graver
Jens Holger Madsen valgt at fratræde sin stilling for at gå på pension med udgangen af
april. Samtidig har gravermedhjælper Anne
Lassen valgt at søge nye udfordringer fra den
1. marts.
Det er et meget vidtspændende og selvstændigt job at være graver, og vi har derfor valgt at
ansætte vores kommende graver Michael Damgaard allerede fra den 1. marts. Det betyder, at
han kommer til gå halvanden måned sammen
med Jens Holger, som beredvilligt har lovet at
dele ud af sine mangeårige erfaringer.
Det er tanken, at Michael Damgaard i
samme periode skal være med til at ansætte en
ny gravermedhjælper.

Anne og Jens Holger afleverer en smuk og velholdt
kirkegård til efterfølgerne.

DET SKER I HÅRSLEV
Hårslev Kirke
Børnekoret
Børnekorets medvirken er altid et godt indslag i gudstjenesten. Kormedlemmerne er
p.t. ikke så gamle, men synger godt og er
hyggelige at have med sammen med deres
familier.
Organist Kirsten Lübker har planlagt, at
børnekoret skal medvirke ved gudstjenesterne den 2. og 16. marts, den 27. april, og
endelig den 29. maj, hvor der er korafslutning for denne sæson.

Huset med de mange boliger – et
billedforedrag om nyere dansk
kirkekunst.
Tirsdag den 11. marts kl. 19.00 i konfirmandstuen.
Tidl. sognepræst, forfatter og foredragsholder Lisbeth Smedegaard Andersen er en stor
kender af nyere kirkekunst, som er et vigtigt
emne i disse år, hvor flere og flere kirker får
ny kirkekunst. Men ligesom kirken er i
udvikling, sådan er kunsten det også, og det
er et stadigt spørgsmål, hvordan denne nye
kirkekunst skal udformes. De nye kirkekunstnere tolker deres opgave meget forskelligt, og der vil i foredraget blive vist eksempler på både figurativ og non-figurativ kunst,
ligesom gennemgangen vil spænde fra de
store totaludsmykninger til mindre udsmykninger med en ny altertavle eller en
anderledes indgang ind i kirkerummet.

Familiegudstjeneste
Søndag den 16. marts kl. 14 i Hårslev Kirke.
En hyggelig gudstjeneste for hele familien.
Årets minikonfirmander medvirker med et
lille optrin, og kirkens børnekor synger et
par sange. – Efter gudstjenesten er der
kaffe/sodavand og flødeboller i kirken.

En fængslende foredrags/sangaften
Torsdag den 3. april kl. 19.30 i konfirmandstuen
Kirsten Saurus Mehlsen er ansat som musikmedarbejder ved Statsfængslet Østjylland ved Horsens – et alsidigt og vidtspændende musikerjob. Her blandt mere
eller mindre hårdkogte kriminelle underviser hun i sang og musik, dirigerer to kor og
spiller orgel til gudstjenesterne. Vi skal høre
om det utraditionelle arbejde med de indsatte, som oplever sangen og musikken som
et positivt pusterum i en enerverende hverdag. Kirsten Saurus Mehlsen vil også lede
os gennem aftenens fællessange.

Børnegudstjeneste
Tirsdag den 8. april kl. 17 i Hårslev Kirke.
En kort og uformel gudstjeneste for børn og
deres familier. Særligt tema: den forestående
påske. Vi synger, beder fadervor og får velsignelsen, og vi giver os god tid til at se på
det spændende kirkerum. – Efter gudstjene-

Spændende: Præsten tager sit ”præstetøj” på.
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sten spiser vi aftensmad i konfirmandstuen.
Vi slutter senest kl. 19. – Tilmelding til spisningen (gratis for børn, 20. kr. for voksne)
senest mandag den 3. februar på mbj
@km.dk eller tlf. 64 83 11 70.

Kirkehøjskoleudflugt: Nyere
kirkekunst
Lørdag den 12. april kl. 8.30.
Udflugt til fynske kirker med ny kirkekunst
bl.a. til Sdr. Broby Kirke, hvor vi skal se
Sonia Brandes’ smukke altertavle med papirklip. Vi spiser medbragt mad i Sdr.
Broby Præstegård. Der serveres kaffe og
kage på turen.
Tilmelding senest den 1. april til Mette Lise
Bjerregård, tlf. nr. 64 83 1170 eller .

Goddag/farvel arrangement
Palmesøndag den 13. april i konfirmandstuen.
Efter gudstjenesten palmesøndag kl. 10 er
alle velkomne til kirkekaffe m.m. i konfirmandstuen, hvor der bliver lejlighed til at
hilse af med graver Jens Holger Madsen,
som går på pension efter at have været
ansat som graver ved Hårslev Kirke siden
1999.
Samtidig bliver der lejlighed til at hilse på
den nye graver Michael Damgaard.

Fællesgudstjeneste 2. påskedag
Mandag den 21. april kl. 10 i Grindløse
Kirke.
Også denne sæson i kirkehøjskolen rundes
af med en fællesgudstjeneste 2. påskedag
for alle sognene bag kirkehøjskolen. Alle 6
præster medvirker ved gudstjenesten.

Aftengudstjeneste med forår og
varme hveder
Store Bededags aften, torsdag den 15. maj
kl. 19.30 i Hårslev Kirke.
Vi sætter lysegrønne grene i kirkens store
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krukker og synger forårssalmer ved en kort
aftengudstjeneste. Efter gudstjenesten går
vi i konfirmandstuen og hygger os med
kaffe/te og de traditionelle varme hveder.

Hårslev Borgerforening
Fastelavnsfest
Søndag den 2. marts kl. 14.30 i Hårslev
Hallen.
I år er det borgerforeningen, som står for
det traditionsrige fastelavnsarrangement i
hallen, hvor der slås katten af tønden og
spises fastelavnsboller.

Filmaften
Mandag den 31. marts kl. 19 på Hårslev
Skole.
Vi ser en god film sammen og snakker om
den bagefter over en kop kaffe. Oplysning
om filmtitler ved henvendelse til John
Arnshof tlf. 24 98 20 30 eller e-mail: .

Cykelture
Tirsdage fra kirkepladsen. Første gang tirsdag den 22. april kl. 18.30. I maj rykkes
starttidspunktet til kl. 19. Turene køres i og

omkring Hårslev Sogn, og tempoet er socialt, så alle kan deltage. Har du lyst til at
være med, så møder du bare op.
Flere oplysninger om borgerforeningens aktiviteter på foreningens hjemmeside eller
ved henvendelse til foreningens formand
Leif Olsen tlf. 23 30 36 89. Foreningen har
også en facebook-side.

Hårslev Pensionistforening
Onsdagscafé med sang
og foredrag
Onsdag den 19. marts kl. 14 i konfirmandstuen.
Ingeborg Makvard Andersen fortæller om
Benny Andersen, Astrid Lindgren og Andersen (sig selv). Kaffe/te og lotteri.

Onsdagscafé med foredrag om
Langesø-slottet
Onsdag den 23. april kl. 14 i konfirmandstuen.

Per Lunde Hansen fortæller om Langesøslottet i skoven, om slottets historie-sagn og
blomsterparken.
Der er som sædvanligt kaffe/te og lotteri.

Udflugt
Onsdag den 21. maj.
Turen går til Mandø i Vadehavet. Middag
på øens kro og rundvisning med guide. Pro-

gram og pris i foreningens blad i april.
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings aktiviteter kan fås hos formanden
Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24.

Hårslev Byfest
Så er et entusiastisk hold gået i gang med at
planlægge årets byfest for os alle sammen
(det, der tidligere hed sportsugen).
Den er planlagt til 5.-7. juni og vil som sædvanlig indeholde mange gode tilbud om aktiviteter og hyggeligt samvær. Hold øje med
opslag og annoncering af programmet!

Padesø Kirke
Alle er velkomne til at deltage i Padesø
Sogns friluftsgudstjeneste den 1. juni kl. 14
i Kongsdals smukke park på Assens Landevej 38, Hindevad. Sidste år deltog omkring
150 personer, deraf også mange fra Hårslev
Sogn. Vi har derfor valgt, at der ikke er
gudstjeneste i Hårslev Kirke denne søndag
formiddag og i stedet henvise kirkegængere
til friluftsgudstjenesten i Padesø Sogn.

Friluftsgudstjeneste på Kongsdal 2013.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er i følge loven
offentlige. Datoer, dagsordener og referater er fremlagt i kirkens våbenhus og kan
også ses på hjemmesiden www.haarslevkirke.dk.
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GUDSTJENESTER I HÅRSLEV
Marts
Søndag den 2. (Fastelavn)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 9. (1. s. i fasten)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 16. (2. s. i fasten)
kl. 14: Mette Lise Bjerregård
Familiegudstjeneste
Søndag den 23. (3. s. i fasten)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 30. (Midfaste)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

April
Søndag den 6. (Mariæ bebudelses dag)
kl. 9: Gunvor Sandvad
Søndag den 13. (Palmesøndag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Torsdag den 17. (Skærtorsdag)
kl. 19.30: Mette Lise Bjerregård
Fredag den 18. (Langfredag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Mandag den 21. (2. påskedag)
kl. 10 i Grindløse Kirke:
Fællesgudstjeneste for 6 pastorater
Søndag den 27. (1. s. e. påske)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Maj
Søndag den 4. (2. s. e. påske)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Konfirmation
Søndag den 11. (3. s. e. påske)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Torsdag den 15. (Bededags aften)
kl. 19.30: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 18. (4. s. e. påske)
kl. 9: Jakob Olesen
Søndag den 25. (5. s. e. påske)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård
Torsdag den 29. (Kristi himmelfartsdag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Juni
Søndag den 1. (6. s. e. påske)
Der henvises til Padesø Sogns friluftsgudstjeneste på
Kongsdal, Assens Landevej 38, Hindevad.

Søndag den 20. (Påskedag)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Marts
Søndag den 2. (Fastelavn)
kl. 13.30: Mette Lise Bjerregård
Familiegudstjeneste
Søndag den 16. (2. s. i fasten)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 30. (Midfaste)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

April

Fredag den 18. (Langfredag)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 20. (Påskedag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Mandag den 21. (2. påskedag)
Fællesgudstjeneste for 6 pastorater
i Grindløse Kirke kl. 10.

Maj
Søndag den 11. (3. s. e. påske)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 13. (Palmesøndag)
kl. 19.30: Mette Lise Bjerregård
Musikgudstjeneste

Søndag den 25. (5. s. e. påske)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Torsdag den 17. (Skærtorsdag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 1. (6. s. e. påske)
kl. 14: Friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Juni
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