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Kirkeklokken

”Gennem jorderig går himmelrøsten
Kalder til sin hvile sjælen ind.”

En af de første ting, jeg lagde mærke til, da vi
flyttede ind i præstegården her i Hårslev, var
kirkeklokkerne, der hver dag ringer solen op
og ned. Sådan var det nemlig ikke skik i min
forrige kirke, og det er heller ikke noget, jeg er
vokset op med i det vestlige Århus, hvor jeg
kommer fra. Alligevel fremkalder lyden af
klokkerne en hjemlig følelse hos mig. Måske
fordi den lyd har kaldt mennesker til eftertanke og bøn i 1000 år her til lands, og måske
fordi kirkeklokkens toner rører ved og kalder
på nogle af de dybeste længsler i et menneskes
sjæl?

Salmen er et af de bedste udtryk for, hvad
kristentro er, for her siges der to ting til os.
Det ene, der siges, er, at vores sjæl trænger til
hvile. Det gør den, fordi vi rækker efter noget,
vi ikke kan nå. Vi vil gerne gøre det gode, men
vi kan ikke. Vi lover så meget, men vi kan ikke
holde det. Vi vil stå fast, men vi glider. Vi vil
leve, men vi skal dø. Vi skal leve et menneskeliv, vi ikke magter og aldrig synes depression,
stress, koncentrationsforstyrrelser og angst at
have fyldt mere, end det gør i dag. Vi har tilsyneladende nået grænsen for, hvad vi kan
kapere. Det er som om, vi bliver syge af det
moderne liv. Der er ellers bud nok på, hvad
der kunne give sjælen hvile: særlige diæter,
retræter, yoga, mindfulness, alene-tid, og hvad
ved jeg, men lige lidt synes det at virke. Sjælen
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bliver ved med at være syg og træt og tung.
Det næste, der nu siges i salmen, er, at der er
en, som vil og kan give os den hvile, vi trænger
til, nemlig Vor Herre Jesus Kristus. Gud har
givet os denne mulighed. Og han har meddelt
os det så enkelt, barnligt og enfoldigt, at selv
spæde kan forstå det:

er forvitret bort fra vore liv, så overbelastes
sjælen, og den vil trænge til hvile. Men den
hvile kan sjælen få hos ham, der gør kærlighedens gerninger mulige. Det er det, kirkeklokken fortæller os, når den ”kalder til sin hvile
sjælen ind.”
Det tænker jeg på, hver gang solen ringes op
eller ned.

”Kom til mig og jeg vil give jer hvile.”

/Nana Hauge

Hvordan nu det? Jo: Tag mit åg på jer og lær
af mig, siger han.
Det vil ikke sige, at vi skal gå den samme vej,
som Jesus gjorde. Der, hvor jeg går hen, der
kan I ikke følge mig, sagde Jesus netop til sine
disciple ved sit sidste måltid. Nej, vi kan ikke
bære al verdens synd. Det er jo det, Jesus har
gjort for os. Men hvad er det så, vi kan lære af
ham, og hvad er det så for et åg, vi skal bære,
som er let? Jo, det er jo hans bud. Vil vi leve,
da skal vi holde buddene. Det er det, Jesus
siger til de mennesker, der spørger ham, hvordan de skal arve evigt liv: Hold buddene og du
skal leve.
Det moderne liv har lært os, at vi lever for
vores egen skyld. At alt, hvad vi foretager os,
er med os selv som det ypperste mål. At vort
forhold til hinanden er noget, vi skal have
noget ud af. At alt, hvad vi gør, skal bedømmes ud fra, om det nu bringer os derhen, vi
ønsker. Pejlemærket for, hvad der er rigtigt og
forkert, er mig og mine følelser – ikke mine
kære, mine nærmestes, fællesskabet eller
nationens interesser, men MINE interesser er
mit pejlemærke. Så bliver det eneste, der er tilbage, det, som jeg kan få ud af mit liv. Min
næste, som jeg ellers var sat i verden for at
tjene, bliver et middel, jeg kan bruge til at få
det ud af mit liv, jeg ønsker.
Jeg tror, at det er det, der gør sjælen syg og
træt og tung. Når fornemmelsen for den hellige pligt mod andre mennesker, givet af Gud,

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

Mindeord
Efter flere års sygdom er Mette Lise
Bjerregaard gået bort. Hun sov stille ind fredag d. 6. juli. Mette Lise gik på pension i
efteråret 2017 efter mere end 27 år som sognepræst i Hårslev Sogn. Både som menneske
og som præst var Mette Lise meget vellidt og
var god til at tale med alle mennesker. Hun
tog sit embede seriøst og var arbejdsom og
pligtopfyldende samtidig med, at der var
plads til smil og latter. Mette Lise var et meget
positivt menneske, og selv i sin sygdomsperiode var hun i stand til at se de lyse sider.
Æret være Mette Lise Bjerregaards minde.
/Hårslev Menighedsråd
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Siden sidst
Den 1. juli blev jeg som bekendt indsat her i
mine nye sogne. Det blev en dejlig dag med to
gode gudstjenester og sang og samvær under
blodbøgen i præstegårdshaven bagefter. Borgerforeningen havde sat Dannebrog op i alle
byens gader, og mange var mødt op for at fejre
gudstjenesterne. Jeg og min familie er taknemmelige for modtagelsen. Tak.
/Nana Hauge
Årets tur for pensionister gik til Roskilde
Domkirke og Sporvejsmuseet på Skjoldenæsholm. Frokosten blev indtaget i sporvognen!

Radiogudstjeneste
d. 30. september kl. 10.00
Den 30. september skal højmessen i Hårslev
transmitteres til radiogudstjenesten på P1.
Der sendes direkte. Kom og lad dine stemme
blive hørt og vær med til at sætte vores lille by
og fine kirke på danmarkskortet. Der er kaffe
i våbenhuset efter gudstjenesten.

Musikfestival 5. -7. oktober
Kom og oplev musik for alle aldre og i forskellige genrer. Officiel åbning af festivalen med
velkomsttale ved formand for Erhvervs-,
Kultur- og Fritidsudvalget, Mette LandtvedHolm. Der vil være mulighed for at købe mad
og drikke undervejs.

Foredrag om Morten Korch

Kalender
Der har været konfirmationsindskrivning for
Hårslev kirkes kommende konfirmander den
21. august. Fik du ikke skrevet dig op, og vil
du gerne være med, så kontakt Nana Hauge.
Havrehedskolens og Brenderupskolens elever
mødes tirsdag morgen. Særslev skoles elever
mødes tirsdag eftermiddag.

Høstgudstjeneste
d. 23. september 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 præstegårdshaven. I tilfælde af dårligt vejr rykker vi indenfor.
Medbring gerne æbler til most og rene flasker.
Vi stiller æblemostpressen op.

ved sognepræst Lene Crone Nielsen
i Padesø kirke 11. oktober kl. 19.30
Lene Crone Nielsen, der er
studenterpræst ved Syddansk Universitet og præst
ved Hjallese kirke, kommer
til Padesø kirke med et
foredrag om den folkekære
forfatter Morten Korch. Morten Korch er
Danmarks mest læste forfatter og næsten alle
kender Morten Korch og har set mange af de
film, der er lavet over hans romaner. Udover
de mange romaner har Morten Korch også
skrevet fynske historier, som er meget morsomme. Lene Crone Nielsen vil præsentere os
for en rejse i Morten Korchs univers og det
bliver ikke kedeligt. Man kan se frem til en
spændende aften i Padesø kirke,

Allehelgensgudstjeneste
d. 4. november kl. 19.30
Ved denne gudstjeneste tænder vi lys og mindes årets døde. Violinist og bratschist Agata
Stanczyk spiller til gudstjenesten.

Børnekor
Hårslev kirkes børnekor starter igen efter
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sommerferien. Koret øver hver tirsdag kl.
13.50 - 14.50 i Hårslev skoles musiklokale.
Første gang er tirsdag d. 28/8.
Sangglade børn fra 3.- 6 kl. er meget velkomne til at være med.
Det er gratis at synge i koret – faktisk får man
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.
Børnekoret skal synge i kirken sammen med
Sognekoret ved Høstgudstjenesten søndag d.
23/9 kl. 14 og ved Festivalgudstjenesten søndag d. 7/10 kl. 10.
Jeg glæder mig til at synge sammen med jer!
Vil du være med da kontakt mig på
61603974, mail: idyrst@gmail.com eller mød
bare op.
/Organist Inge Dyrst

Sognekor
Så skal Sognekoret i gang med at synge igen!
Prøverne kommer til at ligge torsdag kl. 1718. Første gang bliver d. 30/8. Vi mødes i kirken
Alle, der kan lide at synge, er velkomne i
Sognekoret. Det er ikke nødvendigt at kunne
læse noder eller at have sunget i kor før.
Sognekoret skal synge i kirken sammen med
Børnekoret ved Høstgudstjenesten søndag d.
23/9 kl. 14 og ved Festivalgudstjenesten søndag d. 7/10 kl. 10. Vil du være med da kontakt
mig
på
61603974,
mail:
idyrst@gmail.com eller mød bare op.
Vel mødt!
/Organist Inge Dyrst

Hårslev Borgerforening
Følg med på hårslev.dk og foreningens facebookside.

Hårslev Pensionistforening
Opstart af onsdagscafe efter sommerferien
finder sted onsdag den 19. september.
kl.14.00 i konfirmandstuen. Hans Rytter og

Arne Ploug kommer og fortæller og synger
om fugle. Kaffebord og lotteri.
Følgende mødedatoer:
Onsdag d. 17. oktober (program kommer
senere).
Der planlægges en tur til Tarup-Centeret i
november.
Onsdag d. 12. december er der juleafslutning
ved sognepræst Nana Hauge.
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings
aktiviteter kan fås hos formanden Sonja
Bergholdt tlf. 64 83 14 24

Koncert med Horne Mandskor
Fredag d. 14. sept. kl. 19.30 i Særslev Kirke
Horne Mandskor blev stiftet i 1845 – og har i
dag ca. 40 sangere. Koret synger flerstemmigt
– og et blandet repertoire fra klassisk kirkemusik til danske og engelske sange, opera og
musical. Horne Mandskor giver både koncerter i kirker og ved private fester. Koret tager
også på koncertrejser og har et særligt venskab
med et norsk mandskor.

Ved koncerten i Særslev kirke vil Horne
Mandskor både synge kirkelige korværker og
så følger fællessange med nogle af de gode,
gamle danske sensommer- og høstsange, så vi
alle får rørt stemmerne. Siden følger en verdslig afdeling med bl.a. flere velkendte musicalsange. Koncerten bliver i to afdelinger med en
pause midtvejs, hvor der serveres kaffe/te og
lidt til den søde tand i våbenhuset. Gratis
adgang.
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Gudstjenester

i september, oktober og november 2018

Dato

Kalender

Hårslev

Padesø

Bemærkninger

2. sept.

14. s.e.t.

10.00

9. sept.

15. s.e.t.

10.00

14.00

16. sept.

16. s.e.t.

09.00

-

Gunvor Sandvad

23. sept.

17. s.e.t.

14.00

10.00

Høstgudstjeneste

30. sept.

18. s.e.t.

10.00

-

Radiotransmission

7. okt.

19. s.e.t.

10.00

11.30

Festivalgudstjeneste

14. okt.

20. s.e.t.

10.00

-

21. okt.

21. s.e.t.

14.30

16.00

28. okt.

22. s.e.t.

11.30

-

4. nov.

23. s.e.t.

19.30

16.00

Allehelgens søndag

11. nov.

24. s.e.t.

14.00

-

Ulrik Andersen

18. nov.

25. s.e.t.

11.30

10.00

25. nov.

s.s. i kirkeåret

10.00

-

c

Gunvor Sandvad

Alle gudstjenester ved Nana Hauge medmindre andet er nævnt.

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

Jeg holder fri 15.-17. september samt 15. – 21.oktober. Sognepræst, Gunvor Sandvad passer embedet i mit
fravær. Tlf. 64 84 11 37 – 23 44 71 09.

