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Babysalmesang
Babysalmesang har spredt sig til mange danske
kirker gennem de seneste år, og nu prøver vi
for første gang at afholde babysalmesang i
Hårslev og Padesø Kirker
Organist og musikpædagog Kirsten Lübker
sørger for en dejlig time for forældre og ca. 210 mdr. gamle babyer.
Vi mødes tirsdage kl. 10-ca. 11.30. Vi synger
og bevæger os til salmer og anden musik i ca.
30-40 min, derefter er der mulighed for at få
en kop kaffe/te og en hyggelig snak med de
andre forældre. Vi starter den 2. december i
Hårslev Kirke og mødes i alt 8 gange fordelt på
begge kirker.
Alle nybagte forældre får en invitation med
posten.

Hvorfor synge salmer for babyer?
Vi har en fantastisk salmeskat, og hensigten
med babysalmesang er at give det lille barn del
i denne skat.
Babyer forstår selvfølgelig ikke en salmes
ord, men det kan sanse stemningen og atmosfæren, og tekst og melodi lagres i barnets
underbevidsthed.
Babysalmesang giver desuden mulighed for
at være i det smukke kirkerum og nyde den
særlige klang på en uformel måde.
Her kan skabes en helt særlig stemning af ro
og fordybelse for både forældre og babyer i en
til tider travl og larmende hverdag.

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: Michael Oemann Damgaard. Præstegårdsvænget 4A, Hårslev, 5471 Søndersø. Træffes
på kirkegården eller i graverkontoret i arbejdstiden. Tlf. 29 11 16 35. Priv.: Fyllestedgyden 7,
5464 Brenderup. Tlf. 26 27 51 71. Mandag er fridag.
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.
Forsidefoto og flere festivalfoto: Halldor Gudlaugsson.
Øvrige foto: Knud Christensen og Mette Lise Bjerregård .

2

Hårslev Kirkes musikfestival
3.-5. oktober
Flere har spurgt – og vi har spurgt os selv: kan
det virkelig lade sig gøre at lave en musikfestival
ved en landsbykirke som Hårslev Kirke?
Nu kender vi svaret: JA!
Målt på antallet af deltagere og diverse positive tilbagemeldinger, så blev festivalen en begivenhed, som kalder på gentagelse til næste år.

velkomne, ligesom alle andre ”udensogns” gæster var det til festivalen.

Det rød- og hvidstribede festivaltelt, som vi
havde fået sponsoreret, talte sit tydelige sprog
om, at der skete noget usædvanligt i kirken.
Her lidt om festivalen:
Kongslundskolen på besøg.

Mange børn i kirken
Det var dejligt at se så mange børn i kirken
både fredag og lørdag.
Fredag formiddag blev omkring 50 børn fra
dagpleje og børnehave fornemt underholdt/aktiveret af musikpædagog Tina Buchholtz. Der
blev sunget I østen stiger solen op med fagter
til, der blev lavet morgengymnastik i midtergangen og meget mere – utroligt, at hun kunne
tiltrække så mange små børns opmærksomhed!

Lørdag formiddag var Musikkarrusellen fra
musikskolen på besøg, og de børn og voksne,
der tog imod invitationen til at komme og
prøve forskellige musikinstrumenter, havde det
sjovt!

Åbningstalen
Nordfyns Kommune havde bidraget med et
flot tilskud til festivalen, og formanden for erhvervs-, kultur- og fritidsudvalget Kurt Christensen gav i sin åbningstale fredag eftermiddag
udtryk for, at han syntes, arrangementet var
storartet. Han roste Peter Holz Mogensen for
idéen og initiativet (det gjorde alle vi andre
også!).

Tina Buchholtz optræder for børn fra dagpleje og
børnehave.
Desværre kunne det af praktiske årsager ikke
lade sig gøre at få de mindste klasser fra Hårslev
Skole med til opførelsen af ”Den lille sjæls
rejse” fredag kl. 13. Men Kongslundskolen i
Skovby sagde til gengæld ja tak til at komme
og se forestillingen, og de var selvfølgelig meget

Ros til kirkesanger Peter Holz Mogensen for idé
og initiativ.
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Koncerterne

Festivalgudstjenesten

Fredagens koncerter trak flest tilhørere, og der
var høj stemning i kirken.
Der var omkring 80 personer med til koncerten med det velsyngende nordfynske gospelkor Happy Voices, og korleder Tabita
Olesen guidede os engageret gennem koncerten, der blev forlænget af tilhørernes krav om
ekstranummer.
Om aftenen mødte et lignende antal op for
at høre Nordfyns Percussion, hvor de unge
mennesker imponerede med deres færdigheder
og engagement.

Festivalen fik en meget flot afslutning med
musikgudstjenesten søndag: Kvartetten
”Havndrup Ensemble” spillede både alene og
med på salmerne, sopranen Fie Byberg sang
sammen med kirkesangeren, og organisten
havde indøvet en meget smuk korsats med
både børnekoret og Sognekoret. Det var en
festlig gudstjeneste for de 75, der havde fundet
vej til kirken denne søndag formiddag.

Børnekoret og Sognekoret afsluttede festivalgudstjenesten.

TAK
Gospelkoret ”Happy Voices”.
Lørdag var der igen nogle fine koncerter, men
især lørdag eftermiddag kunne der godt have
været lidt flere tilhørere. Til gengæld var der
igen mange om aftenen, hvor bandet Konnect
fra Børn- & Ungekirken på Nørrebro gav eksempler på salmer og musik med et moderne
musikalsk udtryk, som de gennem mange år
har eksperimenteret sig frem til.

TAK til alle medvirkende, sponsorer og frivillige for store og små bidrag til festivalen – og
tak til alle, som mødte op og var med!
Der ligger en meget stor indsats bag festivalen fra alle menighedsrådsmedlemmer og
ansatte ved kirken – og vi er meget glade og
taknemmelige for opbakningen og interessen
for festivalen!

Film fra festivalen
Hvis du er på ”nettet”, kan du finde 3 små film
fra festivalen, optaget af Knud Christensen. De
ligger på YouTube og på Hårslev Kirkes facebookside, hvor du også kan se flere billeder fra
festivalen.
Vi glæder os allerede til næste års festival!
Menighedsrådet

I pauserne var der mad og drikke og socialt samvær i teltet.
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DET SKER I HÅRSLEV
Hårslev Kirke
1. søndag i advent
Søndag den 30. november december kl. 10
i Hårslev Kirke.
”Vær velkommen Herrens år”! Adventssalmen siger, hvad der er det særlige denne søndag: Vi begynder på et nyt kirkeår. – Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe og hyggeligt
samvær i kirken.

2. søndag i advent: De 9 læsninger
Søndag den 7. december kl. 19.30
i Hårslev Kirke.
De ni læsninger er blevet en fast tradition
også i Hårslev Kirke. Børn og voksne fra sognet læser bibeltekster, der leder os frem til
budskabet om Jesu fødsel. Indimellem synger
vi nogle af de kendte advents- og julesalmer,
Hårslev Sognekor synger, og der vil være
smukke musikindslag ved fløjtenist Eva Østergaard og organist Kirsten Lübker.

3. søndag i advent: Familiegudstjeneste og juletræsfest
Søndag den 14. december kl. 14
i Hårslev Kirke.
Gudstjeneste for hele familien! Kirkens børnekor og årets minikonfirmander medvirker.
Spejderne bringer Fredslyset fra Betlehem,
som bæres ind i en stemningsfuld lysprocession, hvor alle børn er velkomne til at deltage.
– Efter gudstjenesten er der mulighed for at
deltage i Borgerforeningens juletræsfest i
Hårslev Forsamlingshus fra kl. 15.

Nytårsdag med champagne og
kransekage
Torsdag den 1. januar kl. 16 i Hårslev Kirke.
Sidste år samlede vi 40 til gudstjenesten nytårsdag, så vi gentager naturligvis arrangemen-

tet og indleder det nye år med en kort eftermiddagsgudstjeneste. Derefter bliver der lejlighed til at ønske hinanden godt nytår over
et glas champagne og et stykke kransekage i
kirken.

Helligtrekonger
Søndag den 4. januar kl. 19.30
i Hårslev Kirke.
Vi runder juletiden af med en hyggelig gudstjeneste Helligtrekongers søndag, den 4. januar, hvor vi tænder juletræet en sidste gang.
Vi hører om De vise mænd fra Østerland og
synger naturligvis ”Dejlig er den himmel
blå”. – Efter gudstjenesten er der kaffe med
juleknas i kirken.

Vi lader juletræet stå til
helligtrekonger.

Eftermiddagsmøde med gadepræst
Peder Pontoppidan Thyssen
Torsdag den 15. januar kl. 14 i konfirmandstuen.
Peder Pontoppidan Thyssen fortæller om sit
virke som gadepræst i Odense, om de mange
skæbner, han møder mellem år og dag, og
hvilken betydning det har, når kirken forlader
sine beskyttende mure og opsøger de folk,
andre gerne undgår. Peder Pontoppidan
Thyssen er kendt for sine gadegudstjenester,
sin rullende (trehjulede) varmestue og sit
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store engagement. Det bliver en meget spændende eftermiddag!
Menighedsrådet og pensionistforeningen
samarbejder om arrangementet, hvor der også
er gratis kaffe og kage.

Præstegård. Datoer, dagsordener og referater
er fremlagt i kirkens våbenhus og kan også ses
på hjemmesiden www.haarslev-kirke.dk.

25-års jubilæum

Menneskesønnen

2. søndag efter helligtrekonger, den 18. januar
er det 25 år siden sognepræst Mette Lise Bjerregård blev indsat som sognepræst ved Hårslev og Padesø kirker. I den anledning er der
jubilæumsgudstjenester i Padesø Kirke kl.
9.30 og i Hårslev Kirke kl. 11.
Efter gudstjenesterne inviterer menighedsrådene til en sammenkomst i Hårslev Forsamlingshus kl. ca. 12, hvor alle er velkomne.

Kirkehøjskolen
Tirsdag den 20. januar kl. 19.30 i Veflinge
Præstegård, Axel Brahesvej 13.

Kyndelmissegudstjeneste
med levende lys
Søndag den 1. februar kl. 19.30
i Hårslev Kirke.
Som tidligere år tænder vi masser af levende
lys i kirken og nyder den særlige stemning,
der opstår, når kirken kun er oplyst af levende
lys. Vi hører nogle af de mange smukke og
opløftende bibeltekster, der findes om netop
lyset. Sognekoret medvirker, og vi skal naturligvis også synge fællessalmer. – Der er kirkekaffe i kirken efter gudstjenesten.

En aften med Peter Madsen, tegneren og fortælleren bag den prisbelønnede tegneserie
”Menneskesønnen” fra 1995. Peter Madsen
vil fortælle om mere end tre års arbejde med
at ”oversætte” Bibelens tekst til tegneseriens
sprog. Vi skal se billeder fra processen og det
færdige værk. – Tegneserien er med sine 136
billeder, malet i akvarel, blevet en klassiker i
konfirmandundervisningen og i skolens kristendomsundervisning.

Litteraturaften

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er i følge loven offentlige, og det er således muligt at komme
og overvære møderne. Menighedsrådsmøderne holdes i konfirmandstuen i Hårslev
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Tirsdag den 24. februar kl. 19.30 i Sognehuset ved Skovby Kirke, Middelfartvej 28.
Vi mødes og snakker om Novellesamlingen
”Livet” af Alice Munro, som modtog Nobelprisen i litteratur i 2013. Hun omtales som
en af vor tids bedste historiefortællere. I novellerne er ingen endegyldig pointe, ingen
markant morale. Munro skildrer svarene på
spørgsmål, som man end ikke anede eksistensen af, og stiller uventede nye.
Alle er velkomne til arrangementerne i kirkehøjskolen.

Hårslev Borgerforening
Juletræ, gløgg og æbleskiver
Søndag den 30. november kl. 15 i konfirmandstuen.
Borgerforeningen sætter igen i år et juletræ op
på kirkepladsen. Borgerforeningen serverer
først gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen,
derefter går vi ud og ser juletræet blive tændt.

Juletræsfest i forsamlingshuset
Søndag den 14. december fra kl. ca. 15.
Før juletræsfesten er der familiegudstjeneste i
Hårslev Kirke kl. 14.
Derefter fortsættes i Hårslev Forsamlingshus, hvor borgerforeningen er vært ved julehygge med juletræ, kaffe og kage. Måske
kommer julemanden også på besøg med en
overraskelse til børnene.

Fastelavnsfest
Søndag den 15. februar kl. 14.30
i Hårslev Hallen.
Borgerforeningen står for det traditionsrige
fastelavnsarrangement med tøndeslagning og
alt, hvad der hører sig til.
Oplysninger om borgerforeningens aktiviteter
på foreningens hjemmeside www.hårslev.dk
eller på foreningens facebook-side. Formand:
Leif Olsen tlf. 23 30 36 89.

Hårslev Pensionistforening
Julecafé
Onsdag den 10. december kl. 14
i konfirmandstuen.
Mette Lise Bjerregård viser billeder fra pensionistudflugter og andre begivenheder de sidste 25 år. Vi hører en julehistorie og synger
julesange- og salmer. Der er naturligvis også
kaffebord og lotteri.

Fællesarrangement med
Hårslev Menighedsråd
Torsdag den 15. januar kl. 14.
Se omtale ovenfor.

Generalforsamling
Torsdag den 22. januar kl. 17
i konfirmandstuen.
Dagsorden ifølge lovene. Bagefter spisning
(med bindende tilmelding). Kaffebord og lotteri.

Stolegymnastikken
Stolegymnastikken fortsætter tirsdage kl. 14 i
klubhuset ved hallen i Hårslev. Inge Lund er
leder.
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings
aktiviteter kan fås hos formanden Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24.

Padesø Kirke
Julekoncert med Jesper Buhl
og Hanne Bramsen Buhl
Alle er velkomne til julekoncerten i Padesø
Kirke den 11. december kl. 19.30. Julekoncerten er med Jesper Buhl, der er kendt som
chef for Den fynske Opera og for at være en
fremragende sanger. Han akkompagneres på
klaver af sin hustru, pianist Hanne Bramsen
Buhl, og de har lovet at sammensætte et program med ”alt godt til julehjertet”. – Efter
koncerten er der kaffe og julesmåkager i kirken.
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GUDSTJENESTER I HÅRSLEV

Søndag den 4. (Helligtrekongers søndag)
kl. 19.30: Mette Lise Bjerregård

November
Søndag den 30. (1. s. i advent)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 11. (1. s. e. h. 3 k.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 14. (3. s. i advent)
kl. 14: Familiegudstjeneste
Søndag den 21. (4. s. i advent)
kl. 10. Mette Lise Bjerregård
Onsdag den 24. (Juleaften)
kl. 16: Mette Lise Bjerregård
Torsdag den 25. (Juledag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Fredag den 26. (2. juledag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 28. (Julesøndag)
kl. 11.30: Jakob Olesen
Januar
Torsdag den 1. (Nytårsdag)
kl. 16: Mette Lise Bjerregård

GUDSTJENESTER I PADESØ
November
Søndag den 30. (1. s. i advent)
kl. 19.00: Mette Lise Bjerregård
Musikgudstjeneste
December
Søndag den 14. (3. s. i advent)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Onsdag den 24. (Juleaften)
kl. 14: Mette Lise Bjerregård
Torsdag den 25. (Juledag)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 18. (2. s. e. h. 3 k.)
kl. 11: Mette Bjerregård
Jubilæumsgudstjeneste
Søndag den 25. (3. s. e. h. 3 k.)
kl. 9: Jakob Olesen
Februar
Søndag den 1. (Septuagesima)
kl. 19.30: Mette Lise Bjerregård
Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 8. (Seksagesima)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 15. (Fastelavn)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 22. (1. s. i fasten)
kl. 11.30: Jakob Olesen
Marts
Søndag den 1. (2. s. i fasten)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Januar
Torsdag den 1. (Nytårsdag)
kl. 11: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 4. (Helligtrekongers s.)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 18. (2. s. e. h. 3 k.)
kl. 9.30: Mette Lise Bjerregård
25-års jubilæumsgudstjeneste
Februar
Søndag den 1. (Septuagesima)
kl. 16: Mette Lise Bjerregård
Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 15. (Fastelavn)
kl. 13.30: Mette Lise Bjerregård
Familiegudstjeneste

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

December
Søndag den 7. (2. s. i advent)
kl. 19.30: De 9 læsninger

