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Lær melodien
Når vi er til gudstjeneste, vil vi gerne kunne
synge med på salmerne.
Med salmebogen fra 2002 kom der imidlertid en del nye salmer med i salmebogen, bl.a.
sommersalmen ”Det dufter lysegrønt af græs”,
som hurtigt er blevet meget populær. Bare
første vers af salmen er forklaring nok:
725. Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.

Så er der god hjælp at hente på internettet på
www.dendanskesalmebogonline.dk. Her kan
man høre melodierne til alle salmer i salmebogen.
Hvis man gerne vil være sikker på at kunne
synge med på alle salmerne til gudstjenesterne
i Hårslev Kirke, så kan man hver uge fra sidst
på ugen på kirkens hjemmeside www.haarslevkirke.dk finde de salmer, som skal synges
til søndagens gudstjeneste.

Men hvad nu, hvis man endnu ikke er sikker
i melodien?

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

Konfirmanderne søndag den 3. maj 2015:
Forreste række fra venstre: Julie Victoria Kjær Lassen, Amalie Munk Simonsen, Sofie Knudsen, Camilla Larsen Hansen.
Bageste række fra venstre: Mads Kjær Bach Nielsen, Nicklas Odgaard Foss Larsen, Arne Hegelund
Bjørnsbo, Jonathan Lind Petersen, Thomas Kold Andreasen, Joel Grønkjær Nielsen, sognepræst Mette
Lise Bjerregård
Foto: KH-foto.

Talen til konfirmanderne
Kære konfirmander!
Siden september har jeg haft fornøjelsen af at
have jer til konfirmationsforberedelse: i efteråret i to små hold – elever fra Brenderup Realskole om morgenen og nogle forståeligt nok
trætte elever fra Særslev Skole om eftermiddagen til kl. 16!
Her i foråret har I så alle sammen haft fri til
konfirmationsforberedelse om morgenen og
haft lejlighed til at finde sammen som et hold.
Og det er I jo her i kirken: årets konfirmandhold. Først bagefter, når I er kommet hjem, får
I lejlighed til at stråle hver især og få hele opmærksomheden, og det føler jeg mig overbevist
om, at I nok skal få alle sammen.
Om lidt bliver I konfirmerede og siger selv ja
til Gud, sådan som jeres forældre sagde det på
jeres vegne, da I var små og blev døbt.
Men det, vi først og fremmest fejrer i dag, er

ikke jeres lille ja, men det store ja, der blev sagt
til jer ved jeres dåb og som gentages her ved
jeres konfirmation i dag: Guds store JA til jer!
De første, der tog imod jer med et stort ja, var
jeres forældre, da de fik jer. De overøste jer med
omsorg og kærlighed. Og hver gang, de kysser
og krammer jer – hvis de da stadig må det –
eller på andre måder viser, at de holder af jer,
så mærker I, at det ja stadig gælder. Jeres forældre elsker jer, sådan som I er hver især, også
selvom de måske ikke altid lyder, som om de er
helt tilfredse med, hvad I går og siger og gør.
De elsker jer ubetinget alligevel, stol på det!
Men om lidt, når jeg lægger hånden på jeres
hoved og siger velsignelsesordene, så er det ikke
kun jeres forældres, families og venners kærlighed, som strømmer ned over jer, det er også
Guds kærlighed.
Det er Guds store ”synes godt om”, som det
hedder på Facebook, Guds store ”synes godt
om” til hver enkelt af jer.
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”Thumbs up”, siger han. Jeg elsker jer, lige
sådan som I er.
Den kærlighedserklæring fra oven, får I til
konfirmationen.
Den må man leve på.
For selvom vi ønsker jer al mulig held og
lykke her på tærsklen til jeres ungdomsliv, så
kan det ikke undgås, at der kommer dage, hvor
I kommer til at tvivle på jer selv og jeres eget
værd.
Måske den dag, hvor I dumper til køreprøve.
Eller ikke får det fritidsjob, I gerne vil have.
Eller hvor I stiller op til en konkurrence og
ikke vinder.
Eller ikke lige har held til at tiltrække jer opmærksomheden fra den, I har i tankerne, fra I
står op, til I går i seng.
Modgang kan få nogen til at synke langt ned
og tænke: jeg duer heller ikke til noget, alle
andre er bedre, sødere, klogere, pænere end
mig.
Det bliver ikke bedre af, at vi lever i en kultur
og en tid, hvor vi dyrker succes og dem, der har
det!
Og succes kan være dejlig.
Men: vores værdi afhænger ikke af, om vi har
succes eller ikke.
Der er sagt JA, ”thumbs up” til jer fra allerhøjeste sted. Det vil I selv opleve om lidt, når
velsignelsesordene lyder over jer.
Dette store ”like” skal I lade falde helt ned i
jer, så I kan tage det frem igen og igen, både
når I har succes, og når jeres mor er den eneste,
der gider ”like” jer på Facebook.
Og har I brug for at høre Guds ja til jer igen,
så lyder det faktisk til os ved hver eneste gudstjeneste, hvor Gud tager imod os med kærlighed og giver os sin velsignelse.
I er til enhver tid velkomne, som alle andre
er det – ja, I kunne jo overveje det, også selvom
I nu har fået de 10 flag, I skulle have for at blive
konfirmeret.
Nyd nu jeres konfirmationsdag! – Tillykke
med den! – I har alle vores bedste ønsker med
jer for det ungdoms- og voksenliv, I går ud til!
Mette Lise Bjerregård
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Hvad gemmer der sig bag navnene på
gravstenene?
I det nordvestre hjørne af kirkegården står
gravsten over flere lærere blandt andet denne:

Hvorfor er nu denne sten bevaret?
Hans Bertel Reimer var lærer i Hårslev Skole
fra 1823 til 1872, altså næsten 50 år fra han
kom til Hårslev som 23-årig og til sin død.
Hans første hustru døde, og han giftede sig i
1857 med den noget yngre Kirsten Poulsdatter. Hun var en gårdmandsdatter fra Hårslevegnen og født i 1827, Reimer har altså
sandsynligvis haft hende i skolen. Det var ikke
ualmindeligt, at en enkemand eller enke tog en
yngre ægtefælle efter den førstes død. Hjemmet
skulle jo hænge sammen, der skulle to til at
klare opgaverne.
De to koner er sikkert også blevet begravet på
samme gravsted. Stenen er nok en mindesten,
der er sat senere.

Indsamler af nordfynske folkeminder Christine
Reimer.

Christine Reimer, Signe Christine Antoinette
Manna Reimer, var datter af Hans Reimer og
Kirsten Poulsdatter.
Ganske usædvanligt for denne tid, forblev
hun ugift og skulle således finde måder selv at
tjene til dagen og vejen på. Hun ernærede sig
bl.a. som huslærer, men hun drev også et sommerpensionat i Nordsjælland. I den periode
brugte hun vintrene til at skrive kulturhistoriske artikler.
I 1893 flyttede hun sammen med sin mor til
Odense, hvor de boede sammen til moderens
død i 1920.

Nyt fra menighedsrådet
Personalenyt
Den 31. marts fødte vores organist Kirsten
Lübker en lille datter. Vi ønsker tillykke med
familieforøgelsen og ønsker alt godt for den nyfødte og resten af familien!
Organist Inge Dyrst startede den 1. marts
som barselsvikar for Kirsten Lübker.
Vi har ansat Anne Haugaard som gravermedhjælper på kirkegården og afløser for graveren
ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Syn over kirke og præstegård

Christine Reimer sammen med sin mor ved moderens hus i Hårslev.
Christine Reimer er især kendt for det store
værk ”Nordfynsk bondeliv i mands minde”,
der udkom som 5 hæfter fra 1910 til 1919.
Her fortalte hun bl.a. om skikke og sprog
blandt bønder på Nordfyn, dette kendte hun
selv til fra sin barndom i Hårslev, men hun trak
også på sin mor.
På Nordfyns Museum er der en lille mindestue for Christine Reimer.
Man kan læse mere om Christine Reimer her:
• Dansk Biografisk Leksikon, der kan ses på
www.denstoredanske.dk
• Dansk kvindebiografisk leksikon, der kan ses
på www.kvinfo.dk
• Kendte nordfynboer af Hans Henrik Jacobsen
Anne Sass Bak

Den 18. maj holdt menighedsrådet syn over
kirke og præstegård.
Det blev vedtaget at få kalket kirken udvendig i år, et større projekt, som vi løbende sparer
op til. Kirken bliver kalket med 3-4 års
mellemrum.
Der blev også vedtaget en del nødvendige reparationer og vedligeholdelsesarbejder på kirken, så som udbedring af revner inde i kirken
og reparation af revner og fuger udvendig. Vi
undersøger, om det er muligt at få hullerne i
blytaget på tårnet repareret.
I præstegården var
det også primært
småreparationer og
lidt maling hist og
her, der var tiltrængt.
Når der er penge på
budgettet til det, så
skal kælderen kalkes.
Kirken blev sidst kalket i 2012.

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.
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DET SKER I HÅRSLEV
Hårslev Kirke
Kirkekaffe
Der er kirkekaffe efter gudstjenesterne den
28. juni og 30. august.

Menighedsrådets sommerudflugt for
pensionister i Hårslev Sogn
Tirsdag den 4. august kl. 8.30 fra kirkens parkeringsplads på Maderupvej.
Hvis man tidligere havde været inden for
murene på Horsens Statsfængsel, så var det
ikke noget, man snakkede højt om! I dag er
det nu tidligere statsfængsel imidlertid åbent
for besøgende, og vi skal se det meget spændende fængselsmuseum. Det bringer os en tur
rundt i fængslet, hvor vi ser celleafdelinger,
besøgsrum, rockerafdeling og kirke.

Derefter besøger vi Horsens Klosterkirke,
en stor og meget smuk gammel bykirke.
Vi står på bussen igen og bliver kørt til
Hopballe Mølle, hvor vi skal drikke kaffe i
restauranten. Hopballe Mølle er beliggende i
naturskønne omgivelser ved Grejs Å mellem
Vejle og Jelling og er en gammel selvstændig
mølleejendom. Efter kaffen bliver der lejlighed til at gå rundt og se på lokaliteterne og
evt. handle i gårdbutikken.
Vi forventer at være hjemme senest kl. 18.
Pris for bustur, entré, middag og kaffe: 150
kr.
Tilmelding senest den tirsdag den 28. juli
til Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24 eller
Knud Christensen tlf. 23 30 10 63 eller email: knud.birger.christensen@gmail.com.

Friluftsgudstjeneste i ”Præsteskoven” 2014.

Friluftsgudstjeneste og skovtur
Horsens Statsfængsel.
Når vi har sikret os, at vi har fået alle med ud,
går turen ind til centrum i Horsens, hvor vi
skal have en lækker 2-retters middag på Jørgensens Hotel.

Søndag den 9. august kl. 14 på det grønne
område bag ved kirken (”Præsteskoven”).
Vi forsøger os igen med en friluftsgudstjeneste
i håb om, at vejret også vil være med os i år.
Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet
kaffe og kage på bedste skovtursmaner, og der
vil være musik og fællessang.
I tilfælde af regnvejr foregår arrangementet
i kirken.

Kirkemusikfestival
Horsens
Klosterkirke.
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Weekenden 2.-4. oktober i Hårslev Kirke.
Vi gentager den store succes fra sidste år og
er i fuld gang med planlægningen af en weekend med masser af musik for alle aldersgrupper. Vi vender tilbage med et program i næste

nummer af kirkebladet, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen!

Hårslev Borgerforening
Cykelture
Tirsdage kl. 19 fra kirkepladsen.
Der er igen i år god interesse for foreningens
cykelture. Turene køres i og omkring Hårslev
Sogn, og tempoet er socialt, så alle kan deltage. Varighed 1-1½ time.
Der cykles ikke i juli måned med mindre
andet aftales af deltagerne i juni .

Grillaften
Torsdag den 2. juli kl. 17.30 i ”Præsteskoven”
bag ved Hårslev Kirke.
Kom og vær med til en festlig aften for hele
familien! Der tændes op i grillen fra kl. 17.30.
Medbring selv maden og ”værktøj”. Kontakt
evt. Lars Hansen på tlf. 20 82 01 82 for yderligere oplysninger.

Havevandringer
Borgerforeningen gentager succesen fra sidste
år og har arrangeret 2 hyggelige havevandringer:
Torsdag den 25. juni kl. 19 fra kirkepladsen:
Vi går en aftentur hen ad Kastanievej, hvor vi
har fået lov til at kigge indenfor i nogle haver.
Tirsdag den 11. august kl. 19 fra kirkepladsen: Denne gang går turen op ad Bogensevej,
hvor vi bla. skal se Inge og Niels Lunds have
med de mange roser.
I tilfælde af øsende regnvejr er havevandringerne aflyst. Kontakt evt. Anne Lassen tlf.
61 38 44 40.

Hårslev Pensionistforening
Foreningen holder ferie i sommermånederne.
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings
aktiviteter kan fås hos formanden Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24.

Danmissions genbrug
og lysestøberi
Frivillige medarbejdere søges
Har du tid og lyst til at gøre en indsats, der
gavner et godt formål, så er der god brug for
dig til de mange forskellige opgaver i genbrugsbutikken Bogensevej 80 i Hårslev.
Kom ind og hør mere i butikken, som har
åbent tirsdag-fredag 13-17 og lørdag 10-14.
Eller henvend dig til Ruth-Inge Gregersen tlf.
41 99 93 45 eller e-mail rig@danmission.dk.

Padesø Kirke
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.

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.
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Gudstjenesteliste
Dato

Kalender

Hårslev

Bemærkninger

7. juni
14. juni
21. juni
28. juni
5. juli
12. juli
19. juli
26. juli
2. august
9. august
16. august
23. august
30. august
6. september

1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis
3. s. e. trinitatis
4. s. e. trinitatis
5. s. e. trinitatis
6. s. e. trinitatis
7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis
9. s. e. trinitatis
10. s. e. trinitatis
11. s. e. trinitatis
12. s. e. trinitatis
13. s. e. trinitatis
14. s. e. trinitatis

11.30 (JO)
10.00 (MLB)
10.00 (MLB)
10.00 (MLB)
09.00 (JO)
10.00 (MLB)
14.00 (MLB)
10.00 (MLB)
09.00 (KA)
10.00 (MLB)
19.30 (MLB)

Friluftsgudst. på Kongsdal

Læs om historien bag gravstedet på side 4-5.

14.00 (MLB)

Kirkekaffe
10.00 (JO)
10.00 (MLB)
Friluftsgudst. i ”Præsteskoven”

10.00 (MLB)
19.30 (BBT)

Kirkekaffe
10.00 (MLB)

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

Forkortelser: Mette Lise Bjerregård = MLB
Jakob Olesen = JO
Karen Agersnap = KA
Bente Bisgaard Thomsen = BBT

Padesø

