HÅRSLEV
SOGNS
KIRKEBLAD

Efteråret 2015

Kom og syng med!
Voksenkor til festlige gudstjenester
I Hårslev Kirke er vi så heldige at have et velsyngende sognekor. Koret medvirker ved særlige gudstjenester et par gange om året. Koret
skal synge næste gang til høstgudstjenesten den
27. september og igen til festivalgudstjenesten
den 4. oktober.
Er du glad for at synge og har du lyst til at
synge med, er du meget velkommen!
Vi har øveaften første gang torsdag den 27.
august kl. 17.30-18.30 i konfirmandstuen og
fortsætter torsdage ind til festivalgudstjenesten.
Der vil også komme en enkelt korprøve en
søndag efter gudstjenesten.
Yderligere information kan fås ved organist
Inge Dyrst tlf. 61 60 39 74 eller kirkesanger
Peter Holz Mogensen tlf. på 28 26 04 34.

Børnekoret
Børnekoret er for elever i 3.-6. klasse og øver
på Hårslev Skole tirsdage efter skoletid. Koret
medvirker ved gudstjenester ca. en gang om
måneden.
Næste gang, der bliver lejlighed til at høre
børnekoret, er til høstgudstjenesten og derefter
til festivalgudstjenesten, hvor vi håber at få børnekor og voksenkor til at synge et fælles nummer.
Information om børnekoret kan fås hos organist Inge Dyrst, der er leder af børnekoret.

Medlemmer af kirkens børnekor og Sognekoret
sang sammen ved musikfestivalen i 2015.

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 har barselsorlov. Barselsvikar: Inge Dyrst,
Drejerbanken 61, 5492 Vissenbjerg. Tlf.: 61 60 39 74.
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: Halldór Gudlaugsson
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Musikfestival 2.-4. oktober i Hårslev Kirke
Sidste år var første gang, vi forsøgte os med en
musikfestival i Hårslev Kirke, og det blev absolut en oplevelse, som inspirerede til en gentagelse. Så med kirkesanger Peter Holz Mogensen som tovholder på projektet, er vi klar
med endnu en festival den 2.-4. oktober.
Ligesom sidste år bliver der lejlighed til at opleve musik for alle aldre og i forskellige genrer,
og i pauserne bliver der mulighed for at købe
mad og drikke i festivalteltet.
Hele programmet for festivalen er vedlagt kirkebladet, så her kommer kun lige lidt yderligere omtale:
For børn
Vi synes, det er vigtigt at tilbyde musikalske
oplevelser med kvalitet til børnene, og derfor
er der fredag formiddag tilbud om en forestilling for de mindste: Musikpædagog Tine Mynster optræder for dagplejebørn og andre
interesserede med forestillingen ”Skabelsen”.
Derefter bevæger vi os lidt op i årgangene –
og frem i bibelhistorien, når Tine Skau m.fl.
opfører forestillingen ”Noahs Ark” for skolebørnene.
Lørdag formiddag er der mulighed for, at
børn kan komme og prøve at spille på forskellige instrumenter. Det er Nordfyns Musikskole, der står for dette indslag.
Officiel åbning
Ligesom sidste år har vi inviteret en repræsentant for kommunalbestyrelsen til at stå for den
officielle åbning af festivalen fredag kl. 16, og
borgmester Morten Andersen har påtaget sig
opgaven. Vi har fået tilskud til festivalen af kommunens kulturmidler, og vi vil gerne signalere,
at festivalen ikke kun er for Hårslev Sogns beboere, men for alle som har lyst til at være med.
Og så går det løs …
… med den ene koncert efter den anden.
Umiddelbart efter åbningen skal vi høre

Odense Motetkor, ledet af Christian Dyrst.
Det er et meget velsyngende stort kor, som
blandt andet synger sange af Carl Nielsen, da
det er 150-året for hans fødsel.

Odense Motetkor.
Og da det nu er en festival i kirken, så er det
naturligvis nærliggende at fortsætte med en orgelkoncert ved organist Povl Christian Balslev,
der bl.a. står for undervisning af andre organister på Løgumkloster Kirkemusikskole.
Endelig slutter fredagens musikprogram med
den spændende koncert ”Salmer fra en Beattid”. Vi skal høre velkendte beatsange fra 1960erne og 70-erne, fremført af orgel, klaver og
sang, og disse sange sammenstilles med tekster
fra bibelen.
Pauser med mad og drikke
Vi sætter igen i år et telt op på Præstegårdsvænget, hvor der kan købes kaffe og kage, varm
mad, øl og vand. Vi håber, mange vil benytte
sig af denne lejlighed til hyggeligt samvær med
de andre festivaldeltagere og i tilgift slippe for
madlavningen derhjemme.
Lørdag
Lørdag eftermiddag og aften er der igen koncerter i kirken. Vi skal høre folkemusik ved
duoen ”Svøbsk”, bestående af Maren Hallberg
og Jørgen Dickmeiss. En jazzkoncert byder vi
også på med ”The Farmers Incredible String
Rhythm and Horn Band”, som både vil spille,
men også fortælle om traditionel jazz, som den
blev og bliver brugt i New Orleans til kirkelige
handlinger.
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Festivalgudstjeneste søndag
Festivalen slutter med en festlig gudstjeneste
søndag kl. 10, hvor strygekvartetten ”Suaviter
Sonantes” spiller sammen med organist Inge
Dyrst til præludium og salmer. Kirkesanger
Peter Holz Mogensen synger duet sammen
med sopran Fie Byberg, og kirkens børnekor
og sognekoret medvirker naturligvis også ved
gudstjenesten.
God hjælp fra frivillige
Sidste år havde vi god hjælp af frivillige til det
praktiske arbejde, og har du tid og lyst til at
give en hånd med i madteltet eller bidrage med
en kage, så er du meget velkommen. Der skal
også stilles borde og stole op i teltet, hænges lys
op m.m., og det hele skal ryddes væk igen!
Meld dig gerne som hjælper til Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24 eller Nick Christensen
tlf. 27 26 74 76.

Mange praktiske opgaver skal løses.
Alle er velkomne
Der er fri entré til alle forestillinger og koncerter. Alle er velkomne til at deltage – tag endelig
naboen med også, der er plads til mindst 250 i
Hårslev Kirke!
Vi håber, at alle får en god oplevelse!

Sommertiden
Meget af sommeren i år har budt på det, vi
plejer at kalder ”typisk dansk sommervejr”.
Temperaturen har mange dage ligget omkring
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20 grader, det har blæst meget og regnet indimellem. Det har ikke været optimale forhold
til mange af sommerens traditionelle udendørs
arrangementer.
Men vi var meget heldige med vejret til de to
sommerarrangementer, menighedsrådet stod for:
Sommerudflugten for pensionister
Tirsdag den 4. august startede vi med ”I østen
stiger solen op” i bussen, det er da muligt, at
det var medvirkende årsag til, at solen lod sig
se det meste af dagen.
Horsens Statsfængsel var en spændende, men
også deprimerende oplevelse: vi kunne gå
rundt i et stort område af det nedlagte fængsel,
der var meget at se på og mange sørgelige skæbner at læse om og snakke om. Det var dejligt,
at vi alle kunne spadsere ud af fængslet igen!
Kalvestegen og triflien på det fornemme Jørgensens Hotel smagte dejligt og gav kræfter til
traveturen til Horsens Klosterkirke, der overraskede de fleste ved at være så smuk og utroligt rigt udstyret.
Derefter gik turen til Hopballe Mølle i nærheden af Jelling. Det var ikke let for chaufføren
at manøvrere med den store bus på den meget
smalle vej ned til møllen, men smukt var der.
Der er en fin restaurant på stedet, hvor vi fik
kaffen serveret lige foran åbne panoramavinduer direkte ud til møllesøen. Bagefter var der
mange, som handlede lidt i gårdbutikken,
inden turen gik hjemad.
Vi var for en gangs skyld hjemme kl. 18.00
præcis!
Friluftsgudstjenesten
Søndagen efter holdt vi friluftsgudstjeneste på
det grønne område bag ved kirken. Solen skinnede og varmede så meget, at vi satte stolene
til menigheden i skyggen af nogle af træerne.
Så var det kun præsten, sangerne og musikerne,
som fik det for varmt i solen de tre kvarter,
gudstjenesten varede.
Bagefter var der kaffe og kage i de grønne
omgivelser, mens Tine Skau og Lisa Balle spillede på henholdsvis fløjte og harmonika.

Kirkehøjskolen på Nordfyn
Alle er velkomne til efterårets arrangementer i
Kirkehøjskolen på Nordfyn – man kan deltage
i et enkelt eller i alle arrangementerne:

Friluftsgudstjeneste i sommervejr.
Da tiden var kommet til at sige tak for i dag,
var der en, der sagde, at hvis gudstjenesterne
altid foregik på den måde, ville der komme
flere til søndagenes gudstjenester. Men så er
der jo igen det med vejret, det danske vejr er i
hvert tilfælde ikke til friluftsgudstjenester hele
året!

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet igangsætter nu de forskellige
arbejder, der blev vedtaget på synet over kirkeog præstegård i maj. Det meste af det er småting, som hører ind under almindelige vedligeholdelsesarbejder, foretaget af murer, tømrer
eller maler.
Men en enkelt ting skiller sig ud: af uforklarlige årsager er der kommet en kraftig sætning i
murværket neden under vinduet til højre for
våbenhuset. Utroligt, at de store, tunge kampesten overhovedet kan flytte sig. Vi skal naturligvis have fagfolk til at se på det, men har i
øjeblikket ingen anelse om, hvad der kan og
skal gøres ved det. Stenene er jo ikke bare
sådan til at skubbe ind på plads igen, og de ser
ud til stadig at rykke sig!
Den udvendige kalkning af kirken har vi
skubbet til 2016. Hvis vind og vejr tillader det,
så bliver kirken kalket inden konfirmationen
den 1. maj.

Filmaften: ”Mennesker bliver spist”.
Tirsdag den 29. september kl. 19 i Veflinge
Præstegård, Axel Brahesvej 13, Veflinge.
Erik Clausen har fået den kirkelige pris Gabriel-prisen 2015 for sit smukke og nuancerede
familiedrama ”Mennesker bliver spist”. En film
som både trækker på den danske tradition for
den humoristiske folkekomedie og for den analyserende hverdagsskildring, som går ind under
samfundets overflade og afslører de skæbner,
der gemmer sig der.
Efter vi har set filmen, drikker vi kaffe og
snakker om filmen.
Salmehistorie og salmesang
Torsdag den 29. oktober 19.30 i Særslev Kirke.
Vi skal på strejftog gennem den danske salmesangs historie. Fortælling om danske salmer og
salmedigtere fra 1500-tallet til i dag – og vi skal
selvfølgelig også synge både gamle og nyere salmer. Ved Gunvor Sandvad og Georg Klinting,
hhv. sognepræst og organist i Særslev-EjlbyMelby pastorat.
Foredrag ved Iben Krogsdal: ”Vi som er søgende”
Torsdag den 26. november kl. 19.30 i Skovby
Kirke.
Foredraget handler om moderne menneskers
søgen efter mening. I dag lever mennesker med
nye former for magt og afmagt, med nye udfordringer og muligheder - og de er troende på
nye måder. Men hvad kendetegner egentlig det
nulevende menneskes måder at tro på? Og
hvordan kan nye salmer tale ind i det moderne
menneskeliv?
Iben Krogsdal vil fortælle om det moderne
menneskeliv ud fra sin egen salmedigtning.
Hvad er det for en tid, vi lever i? Og hvordan
opfatter moderne danskere kristendommen?

Uforklarlig sætning i murværket.
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DET SKER I HÅRSLEV

en lagkage, så kan den ”tilmeldes” på tlf. 64
83 11 70 eller e-mail: mbj@km.dk.

Hårslev Kirke

Musikfestival i Hårslev Kirke
Fredag den 2. oktober til søndag den 4. oktober i Hårslev Kirke.
Se det store program på vedlagte folder og
omtalen på de første sider i kirkebladet.

Festlig høstgudstjeneste og masser af lagkager
Søndag den 27. september kl. 14 i Hårslev
Kirke.
Høstgudstjenesten er en af årets festligste
gudstjenester: Kirken er smukt pyntet, vi
synger de kendte høst- og efterårssalmer, og
kirkens børnekor og Sognekoret medvirker.
Gudstjenesten indledes med en procession af
børn, som bærer forskellige høstede afgrøder
ind i kirken.

Børnegudstjeneste med fællesspisning
Tirsdag den 27. oktober kl. 17 i Hårslev
Kirke.
Vi begynder i kirken med en hyggelig gudstjeneste for børn og deres familier. Særligt
tema: Dyr i Bibelen. – Efter gudstjenesten
spiser vi aftensmad og leger i konfirmandstuen. Vi slutter senest kl. 19.
Tilmelding til spisningen (gratis for børn,
20 kr. for voksne) senest fredag 23. oktober
på mbj@km.dk eller tlf. 64 83 11 70.

Efter gudstjenesten samles vi i konfirmandstuen til det traditionelle kaffebord med
hjemmelavede lagkager i rigelige mængder.
Vi plejer at være 70-90 personer til kaffen og
skal bruge minimum 12 lagkager. Hvis du
har lyst til at bidrage til arrangementet med

Lagkagespisning i konfirmandstuen ved tidligere høstgudstjeneste.
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Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 1. november kl. 14 i Hårslev
Kirke
En allehelgensgudstjeneste er en stemningsfuld mindegudstjeneste, hvor vi lader tankerne gå til dem, vi har mistet gennem årene,
og vi hører navnene på dem, vi har mistet
siden sidste allehelgen. Violinist Agata Stanczyk medvirker ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at
tage lys med ud på gravstederne.

1. søndag i advent
Søndag den 29. november kl. 10 i Hårslev
Kirke.
Vi indleder det nye kirkeår med en højmesse, og derefter er der kirkekaffe.
Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er i følge loven offentlige, og det er således muligt at komme
og overvære møderne. Menighedsrådsmøderne holdes i konfirmandstuen i Hårslev
Præstegård. Datoer, dagsordener og referater
er fremlagt i kirkens våbenhus og kan også ses
på hjemmesiden www.haarslev-kirke.dk.

Hårslev Borgerforening
Cykelture
Der køres tirsdage fra kirkepladsen. Fra 1.
september ændres tidspunktet fra kl. 19 til kl.
18. Der cykles ind til efterårsferien. Turene
køres i og omkring Hårslev Sogn.

Juletræstænding
Borgerforeningen sætter igen i år et flot juletræ op på kirkepladsen. Det tændes første
søndag i advent, den 29. november. Først serverer borgerforeningen gløgg/kaffe/saftevand
og æbleskiver i konfirmandstuen kl. 15, derefter tændes juletræet i mørkningen.
Flere oplysninger om borgerforeningens aktiviteter på foreningens hjemmeside www.hårslev.dk eller ved henvendelse til foreningens
formand Leif Olsen tlf. 23 30 36 89. Foreningen har også en facebook-side.

Hårslev Pensionistforening
Onsdagscafé med forebyggelseskonsulent
Onsdag den 16. september kl. 14 i konfirmandstuen.
Kommunens forebyggelseskonsulent Majken Sørensen kommer på besøg og orienterer
om kommunens tilbud. – Bagefter er der
kaffe/te og kage og til sidst lotteri.
Onsdagscafé med fortælling
Onsdag den 14. oktober kl. 14 i konfirmandstuen
Tidligere skoleleder og lærer Ole Sørensen
fortæller om ”Mit livs dagbog”. Der er
kaffe/te og kage og til sidst lotteri.

Fællesspisning i forsamlingshuset
Sidste sæsons store succes, fællesspisninger i
forsamlingshuset, fortsætter i denne sæson
efter efterårsferien. Hold øje med datoer og
tilmelding på foreningens hjemmeside eller
facebookside.
Madlavning for mænd
Madlavningsholdet starter igen tirsdag den
20. oktober – tilmelding til Frede Hansen tlf.
61 60 48 65.

Onsdagscafé i november
Program, tid og sted meddeles i foreningens
blad.
Stolegymnastik
Alle er velkomne til stolegymnastikken, der
starter den 15. september kl. 14 i klubhuset.
Inge Lund er leder igen i år. Efter gymnastikken kan der købes kaffe og brød for 15 kr.
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings
aktiviteter kan fås hos formanden Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24
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Gudstjenesteliste
Kalender

Hårslev

Bemærkninger

Padesø

6. september 14. s. e. trinitatis

19.30

10.00 (MLB)

13. september 15. s. e. trinitatis

09.00 (OFH)

20. september 16. s. e. trinitatis

09.00 (MLB)

Høstgudstj. og orgelindvielse (P)

27. september 17. s. e. trinitatis

14.00 (MLB)

Høstgudstjeneste (H)

4. oktober

18. s. e. trinitatis

10.00 (MLB)

Festivalgudstjeneste (H)

11. oktober

19. s. e. trinitatis

09.00 (OFH)

-

18. oktober

20. s. e. trinitatis

11.30 (MLB)

10.00 (MLB)

25. oktober

21. s. e. trinitatis

10.00 (MLB)

1. november Alle helgens dag

14.00 (MLB)

8. november 23. s. e. trinitatis

11.30 (JO)

15. november 24. s. e. trinitatis

11.30 (MLB)

10.00 (MLB)

22. november Sidste s. i kirkeåret

10.00 (MLB)

-

29. november 1. s. i advent

10.00 (MLB)

11.00
19.30 (MLB)

Allehelgensgudstjenester (H + P)

16.00 (MLB)
-

Musikgudstjeneste (P)

Forkortelser: Mette Lise Bjerregård = MLB
Jakob Olesen = JO
Ole F. Hansen = OFH
Hårslev = (H)
Padesø = (P)

Sommerudflugtsdeltagere i Horsens Statsfængsel. Foto: Knud Christensen.

19.00 (MLB)
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