HÅRSLEV
SOGNS
KIRKEBLAD

Foråret 2015

Personalenyt
Organisten har barselsorlov
Vores organist Kirsten Lübker venter sit tredje
barn og skal have barselsorlov fra den 1. marts.
Under Kirstens sidste barselsorlov var organist
Inge Dyrst vikar, og vi er så heldige, at Inge har
mulighed for at træde til igen.
Vi ønsker Kirsten held og lykke med familieforøgelsen og byder Inge velkommen tilbage
som organistvikar.

Ny medarbejder på kirkegården
Graveren får her i forårsmånederne god hjælp
på kirkegården af Anne Haugaard, som arbejder på kirkegården 23 timer om ugen.

Tak fra sognepræsten
Hermed vil jeg gerne sige en stor tak til alle,

som var med til at gøre mit 25 års jubilæum
den 18. januar til en uforglemmelig dag!
Det var dejligt at se så mange gudstjenestedeltagere først i Padesø Kirke og siden i Hårslev
Kirke. Den efterfølgende reception i Hårslev
Forsamlingshus samlede
henved 100
personer til
lækker buffet
og hyggeligt
Reception i Hårslev
samvær. Det
Forsamlingshus.
var helt overvældende og varmede utrolig meget, at så
mange havde lyst til at være med! Det samme
gjorde de mange taler, hilsener og alle de
mange blomster og gaver.
Mette Lise Bjerregård

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.
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Konfirmation i Hårslev Kirke 2015

Folkeskolereform og
konfirmationsforberedelse

Søndag den 3. maj konfirmeres fire piger og
seks drenge i Hårslev Kirke:

Den meget omtalte folkeskolereform medfører,
at alle folkeskoleelever har fået flere timer på
skemaet.
Det har mange steder givet problemer med
placeringen af konfirmationsforberedelsen.
7. klasse har nu 35 timer på skemaet + 2 timers konfirmationsforberedelse.
Konfirmationsforberedelsen har traditionelt
været placeret i morgentimerne. Men med skoledage, som nu for flere dages vedkommende
kommer til at vare til kl. 16, har skolerne argumenteret kraftigt for, at de ikke vil give afkald på eleverne i de gode morgentimer.

Thomas Kold Andreasen,
Viernevej 19, Vierne
Arne Hegelund Bjørnsbo,
Rugårdsvej 877, Hindevad
Camilla Larsen Hansen,
Bogensevej 18, Gamby
Sofie Knudsen,
Bogensevej 15, Gamby
Nicklas Odgaard Foss Larsen,
Lindegårdsvej 9, Hårslev
Julie Victoria Kjær Lassen,
Gulløkken 21, Hårslev
Joel Grønkjær Nielsen,
Kastanievej 31, Hårslev
Mads Kjær Bach Nielsen,
Odensevej 42 B, Bogense
Jonathan Lind Petersen,
Bogensevej 129, Hårslev
Amalie Munk Simonsen,
Bogensevej 43, Gamby

Et godt kompromis
7. klasses folkeskoleelever fra Hårslev Sogn går
som bekendt i skole i Særslev.
Det lykkedes med god vilje fra begge sider
at indgå et kompromis, så konfirmanderne
2014/2015 har haft 10 dobbeltlektioner kl. 1415.30 før jul, og 10 dobbeltlektioner kl. 8-9.30
efter jul + 2 temadage kl. 8-16. Temadagene
har været brugt på en udflugt til Jelling og et
fællesarrangement med Særslevs konfirmander
om kirken ude i verden.
Det har fungeret udmærket, og vi håber på
samme aftale for skoleåret 2015/2016.
Det har dog været en udfordring, at 4 af sognets konfirmander fra 7. klasse på Brenderup
Realskole har haft fri til konfirmationsforberedelse tirsdag morgen igennem hele undervisningsforløbet. I de 10 dobbeltlektioner før jul
har det i forvejen lille hold været delt i et morgenhold og et eftermiddagshold. Men det var
da hyggeligt med de to små hold i efteråret!

Konfirmation 2016
I 2016 er der konfirmation søndag den 1. maj kl. 10.
Alle kommende 7. klasseelever får brev
inden sommerferien med tilmeldingsblanket
og orientering om konfirmationsforberedelsen
i skoleåret 2015/2016.
Mette Lise Bjerregård
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Nyt fra menighedsrådet
Godt nytår 2015

vil også være en bekostelig affære. I første omgang vil vi kontakte en konsulent for at få rådgivning om, hvor mange af træerne der er i så
dårlig stand, at de bør fældes.

Vi fik en god begyndelse på 2015 med nytårsgudstjenesten kl. 16 nytårsdag. Vi var spændt
på, om der ville være lige så stor interesse for
nytårsgudstjenesten i år som sidste år, og det
var der med 42 gudstjenestedeltagere. Efter
gudstjenesten ønskede vi hinanden godt nytår
over et glas champagne og lækker hjemmebagt
kransekage.
Et godt arrangement, som kalder på en gentagelse i 2016!

Flækket kastanjetræ efter storm.

Flot ny låge og ny belysning

Menighedsrådet bød på champagne og kransekage
nytårsdag.

De gamle kastanjetræer
I løbet af 2015 skal vi have taget beslutning
om, hvad der skal ske med kirkegårdens store
gamle kastanjetræer.
Som alle har kunnet se, har kastanjetræerne
været kraftigt angrebet af minermøl de sidste
mange somre. De har fået hullede og brune
blade, som er faldet for tidligt af.
Det kan træerne ikke holde til i længden.
Under de sidste to storme er der knækket
meget store grene af, så træerne er ved at udgøre en for stor fare for omgivelserne.
Vi er naturligvis meget kede af at skulle fælde
træerne. Der vil blive tomt efter dem, og det
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Kirkegårdslågen ved kapellet har længe trængt
til udskiftning, og vi har nu fået en ny flot låge.
Lågestolperne er rykket inden for diget for at
få en større åbning, så bedemændene lettere
kan køre ind til kapellet. Det sker også, at
håndværkere skal ind med en bil for at læsse
materialer af. Lågestolperne er af nyt træ og
skal stå og tørre lidt, før de naturligvis også får
en gang grøn maling.

Ny kirkegårdslåge ved kapellet.

Der er sat to ny lamper op ved døren ind til kapellet. Der er også sat en lampe op på siden af
bygningen, så det er lettere at finde om på kirkens toiletter, når det er mørkt.
I øvrigt er der blevet lagt nyt gulv i gangen
foran toiletterne i forbindelse med en renovering af afløb og kloak fra håndvasken.

Diverse reparationsarbejder
Kirkens vinduer med de mange små indfattede
ruder er gamle, men kan holde mange år
endnu, hvis de bliver ordentligt vedligeholdt. I
efteråret blev alle vinduerne efterset, kittet og
malet.

Den lille dør på nordsiden er repareret.
Der var påtænkt en udskiftning af den lille dør
på nordsiden af kirkens kor, men vi kunne heldigvis nøjes med en reparation af den nederste
del af døren. Det var en langt billigere løsning.
Bænkene på kirkegården er også på værksted i
øjeblikket for at blive efterset og repareret.
Og sådan er der hele tiden noget at tage sig af…

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.

DET SKER I HÅRSLEV
Familiegudstjeneste med børnekor
og minikonfirmander
Søndag den 15. marts kl. 14 i Hårslev Kirke.
En hyggelig gudstjeneste for hele familien!
Årets minikonfirmander står for ind- og udgangsbøn og et lille optrin, og kirkens børnekor synger. – Efter gudstjenesten er der
kaffe/sodavand og flødeboller i kirken.

Kirkehøjskolen: Foredrag om Bibelen ved biskop Tine Lindhardt

Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.30 i Teglgården, Teglgårdsvej 1, Bogense.
Hvad skal vi med Bibelen i dag? Arkivere den
lodret? – Nej, svarer biskop Tine Lindhardt.
Vi skal læse den og lade den læse os. - For selv
om Bibelen og dens fortællinger er blevet til
for mere end 2000 år siden, handler den også
om os og vores liv.
Gennem et foredrag med fortælling giver
Tine Lindhardt bud på, hvordan vi kan spejle
os i de bibelske personer og skæbner, og ikke
mindst, hvordan deres søgen og spørgsmål,
deres glæder og sorger – ja deres kampe og livtag med tilværelsen i virkeligheden også er
vores. Derfor er Bibelen mere aktuel end man
måske lige skulle tro, også for et nutidigt, moderne menneske i det 21. århundrede.
Alle er velkomne! – Hvis nogen gerne vil
med, men mangler kørelejlighed til Bogense,
så ring på tlf. 64 83 11 70.
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Forårssangaften:
Carl Nielsen 150 år
Torsdag den 26. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen
I år er det 150 år siden, Carl Nielsen blev
født. Vi har inviteret Christian Dyrst til at stå
for en sangaften om – og med Carl Nielsens
dejlige melodier til folkelige sange. Han
havde heldigvis også god smag, når det kommer til teksterne…
Programmet byder på sange, som alle kender, sange som nogen kender og sange som
ingen kender.

Alle bliver de mere nærværende, når Christian Dyrst sammenkæder, forklarer og sætter
i relief med humor og stort indblik i både
musik og historik.

Fællesgudstjeneste 2. påskedag
Mandag den 6. april kl. 10 i Melby Kirke.
Det er efterhånden blevet en tradition med
en fælles gudstjeneste for sognene bag kirkehøjskolen 2. påskedag. I år lægger Melby
Kirke ”hus” til den festlige gudstjeneste, hvor
alle 6 præster medvirker.

Børnegudstjeneste med spisning
Tirsdag den 21. april kl. 17 i Hårslev Kirke.
En hyggelig og uformel gudstjeneste for børn
og deres familier, hvor vi ikke sidder ned på
kirkebænkene hele tiden! – Efter gudstjenes6

ten spiser vi aftensmad i konfirmandstuen. Vi
slutter senest kl. 19. – Tilmelding til spisningen (gratis for børn, 20 kr. for voksne) senest fredag den 17. april på mbj@km.dk eller
tlf. 64 83 11 70.

Kirkehøjskoleudflugt til Ribe
Lørdag den 25. april 2015 kl. 9 fra Bogense
Rådhus
Sæsonen i kirkehøjskolen slutter med en udflugt til Ribe. Vi skal besøge den historiske
bygning Tårnborg, som først og fremmest er
kendt som bolig for salmedigter og biskop
Hans Adolf Brorson. Den gamle bygnings
spændende historie fortælles af de nuværende
beboere Bente og Torben Bramming.
Vi spiser vores medbragte mad i Tårnborg
og får derefter en lille byrundtur med rundvisning i domkirken. – Kaffe med brød på
”Weis’ Stue”.
Pris for deltagelse: 100 kr. Tilmelding senest 10. april til sognepræst Gunvor Sandvad
tlf. 64 84 11 37 eller gsa@km.dk.

Aftengudstjeneste med forår
og varme hveder
Store Bededags aften, torsdag den 30. april
kl. 19.30 i Hårslev Kirke.
Vi pynter med lysegrønne grene og synger
forårssalmer ved en kort aftengudstjeneste.
Efter gudstjenesten går vi i konfirmandstuen
og hygger os med kaffe/te og de traditionelle
varme hveder.

Pinsedag med festlig musik
Søndag den 24. maj kl. 11.30.
”I al sin glans nu stråler solen”, skriver Grundtvig i pinsedags store festsalme. Pinsedag er
kirkeårets 3. store højtid, og det markerer vi
med en musikgudstjeneste.

Kirke-Musik-Festival
Vi har også planer om at arrangere en festival
i år, så sæt allerede nu kryds i kalenderen ved

den første weekend i oktober! Vi vender tilbage med et flot program.

Jonna tlf. 64 83 10 49 eller Sonja tlf. 64 83
14 24.

Hårslev Borgerforening

Onsdagscafé med frokost
og god musik

Fællesspisning

Onsdag den 15. april kl. 11.30 i konfirmandstuen.
Foreningen arrangerer frokost – nærmere oplysninger om tilmelding m.m. i foreningens
blad eller hos formanden. Efter frokosten er
der musikalsk underholdning ved René
Schmidt, som spiller folkemusik.

Mandag den 9. marts kl. 19.30 i Hårslev
Forsamlingshus.
Borgerforeningen fortsætter succesen med
fællesspisning. Pris 55 kr. for voksne (ikkemedlemmer 65 kr.), børn 30 kr. (ikke-medlemmer 35 kr.). Bindende tilmelding på sms
senest onsdag den 4. marts til Frede Hansen
tlf. 61 60 48 65 eller Anne Lassen tlf. 61 38
44 40.

Udflugt

Lokal affaldsindsamling

Onsdag den 20. maj tager foreningen på udflugt – nærmere oplysninger i foreningens
næste blad eller hos formanden.

Søndag den 19. april kl. 10.
Mødested: Parkeringspladsen ved Hårslev
Hallen, hvor borgerforeningen byder på en
kop kaffe, inden ruterne fordeles.

Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings
aktiviteter kan fås hos formanden Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24.

Cykelture

Padesø Kirke

Tirsdage fra kirkepladsen. Første gang tirsdag
den 21. 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.
Oplysninger om borgerforeningens aktiviteter
på foreningens hjemmeside www. hårslev.dk
eller på foreningens facebook-side. Formand:
Leif Olsen tlf. 23 30 36 89.

Friluftsgudstjeneste på Kongsdal
Alle er velkomne til at deltage i Padesø Sogns
friluftsgudstjeneste den 7. juni kl. 14 i Kongsdals smukke park på Assens Landevej 38,
Hindevad. Sidste år deltog omkring 250 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.

Hårslev Pensionistforening
Onsdagscafé med gule ærter
Onsdag den 18. marts kl. 17 i konfirmandstuen.
Hyggeligt samvær omkring gule ærter med
tilbehør - pris 100 kr. Foreningen giver en øl
eller vand, snaps, kaffe/te og småkager. Lotteri
med gode gevinster. Bindende tilmelding til

Friluftsgudstjeneste på Kongsdal 2014.
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GUDSTJENESTER I HÅRSLEV
Marts
Søndag den 1. (2. s. i fasten)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 8. (3. s. i fasten)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 15. (Midfaste)
kl. 14: Mette Lise Bjerregård
Familiegudstjeneste
Søndag den 22. (Mariæ bebudelses dag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 29. (Palmesøndag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
April
Torsdag den 2. (Skærtorsdag)
kl. 19.30: Mette Lise Bjerregård
Fredag den 3. (Langfredag)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 5. (Påskedag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Mandag den 6. (2. påskedag)
Fællesgudstjeneste kl. 10 i Melby Kirke for sognene
bag kirkehøjskolen.
Søndag den 12. (1. s. e. påske)
kl. 14: Jakob Olesen
Søndag den 19. (2. s. e. påske)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Tirsdag den 21.
kl. 17: Mette Lise Bjerregård
Børnegudstjeneste
Søndag den 26. (3. s. e. påske)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Torsdag den 30. april (Bededags aften)
kl. 19.30: Mette Lise Bjerregård
Maj
Søndag den 3. (4. s. e. påske)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Konfirmation
Søndag den 10. (5. s. e. påske)
kl. 9: Jakob Olesen
Torsdag den 14. (Kristi himmelfarts dag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 17. (6. s. e. påske)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 24. (Pinsedag)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård
Mandag den 25. (2. pinsedag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 31. (Trinitatis søndag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Juni
Søndag den 7. juni.
Der henvises til Padesø Sogns friluftsgudstjeneste kl. 14
på Kongsdal, Assens Landevej 38, Hindevad.

Marts
Søndag den 1. (2. s. i fasten)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Mandag den 6. (2. påskedag)
Fællesgudstjeneste kl. 10 i Melby Kirke for sognene bag
kirkehøjskolen.

Søndag den 15. (Midfaste)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 19. (2. s. e. påske)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 29. (Palmesøndag)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Maj
Søndag den 3. (4. s. e. påske)
kl. 19.30: Mette Lise Bjerregård

April
Torsdag den 2. (Skærtorsdag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Fredag den 3. (Langfredag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Søndag den 5. (Påskedag)
kl. 11.30: Mette Lise Bjerregård

Søndag den 24. (Pinsedag)
kl. 10: Mette Lise Bjerregård
Juni
Søndag den 7. (1. s. e. trin.)
kl. 14: Friluftsgudstjeneste på Kongsdal

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

GUDSTJENESTER I PADESØ

