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Vikarierende præst
Da vores præst, Mette Lise Bjerregaard, er
sygemeldt for en længere periode, vil Birthe
Vogn Henriksen i forbindelse med gudstjenesten d. 6. december blive indsat som vikar
til og med februar 2016.

i Århus-, Haderslev- og Fyens Stift. Jeg er
tidligere uddannet ergoterapeut og har arbejdet som dette på henholdsvis Sønderborg
og Fredericia Sygehuse.

Menighedsrådet
Mit navn er Birthe V. Henriksen. Jeg er mor
til to piger. Signe er jordemoderstuderende
og Anne er gymnasieelev. Efter en årrække
bosiddende i Tyskland bor vi nu i Fredericia
tæt ved Lillebælt.
Jeg er teologisk kandidat fra Århus Universitet foråret 2011 og blev præsteordineret i
Århus Domkirke sommeren 2011. Jeg har
siden arbejdet i konstitutioner henholdsvis

Birthe V. Henriksen

Hårslev Kirke
Sognepræst: Mette Lise Bjerregård er sygemeldt.
Vikar er Birthe Vogn Henriksen. Tlf.: 22 15 05 26. E-mail: bhe@km.dk
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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Efteråret

litet. Det er en anerkendelse vi er meget
stolte af.

Efteråret bød på den traditionsrige høstgudstjeneste. De kendte efterårssalmer blev
sunget i kirken og efter gudstjenesten var
der lagkagespisning og fællessang i konfirmandstuen. En særlig tak til de, der havde
sørget for lagkager.

Menighedsrådet har besluttet at arbejde på
også at afholde musikfestival i efteråret
2016. Igen den første weekend i oktober,
så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

Musikfestival
Musikfestivalen 2015 blev igen i år en succes. Festivalen blev åbnet fredag kl. 16,
hvor borgmester Morten Andersen holdt
åbningstalen. Det blev tre spændende dage
med stor variation på den musikalske palette, med alt fra orgelkoncert, jazz, folkemusik og nyfortolkninger af kendte sange.

Mange tak til alle frivillige, som hjalp til
før, under og efter festivalen. Tak til vores
sponsorer. Både den frivillige hjælp og
sponsoraterne giver os mulighed for at
bruge energien på det musikalske indhold.
Vi vil også sige tak til de deltagende kunstnere, som fyldte weekenden med musik.
Og til sidst en tak til publikum, som gør
festivalen festlig.
Det er en fornøjelse at opleve den opbakning vi har fået.
Anmeldelse af to koncerter
ved musikfestivalen:

”Svøbsk”
Musikfestivalen bød lørdag eftermiddag på
en formidabel koncert leveret af kvartetten
”Svøbsk”, der spillede traditionelt og eget
komponeret folkemusik.

Morten Andersen

Hårslev Kirkes musikfestival har også fået
opmærksomhed udenfor sognet. I år er festivalen nomineret til den Fynske Kulturpris 2015. En pris som gives til en
kulturbegivenhed af høj kunstnerisk kva-

Kvartettens to frontfigurer består af ægteparret Jørgen Dickmeiss på violin og
Maren Hallberg på harmonika. Ved koncerten gav deres flirtende samspil musikken gnist og liv, da den lyse violins vilde
og viltre toner mødte harmonikaens mørke
melankolske melodier.
Parret blev smukt akkompagneret af pianisten Theis Langlands, som formåede at
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lade tonerne fra klaveret dryppe som klare
dråber og sive stille ind i musikken. Sidst,
men ikke mindst, frembragte Simon Busk
på en forundelig halvkugleformet tromme,
en dundrende rytme, der tilføjede musikken en dyb puls.
Rytmen blev dog også skabt af Maren
Hallbergs stærke stød og træk i harmonikaen og Jørgen Dickmeiss hurtige og tem-

peramentsfyldte spil på violinen. Musikerne levede sig tydeligt ind i musikken,
og fremførelsen var både vild, men samtidig alvorlig og eftertænksom. Det var en
koncert, hvor man kunne lukke øjnene og
lade sanserne føre én tilbage i tid og sted,
til et landsbybryllup med dans på engen
eller ved bålet om aftenen ved et sigøjnercirkus.

Beatsalmer
Mens ”Svøbsk” stærke side var det instrumentale spil, var koncerten fredag aften
med ”Beatsalmer”, hovedsageligt båret af
sang, i form af Simon Mott Madsens kraftfulde stemme. Musikalsk blev kirkerummet fyldt op af Tore Bjørn Larsen på
kirkeorglet og Bjørn Krog Thesbjerg på
klaver i den anden ende i kirken.
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Teksterne fra populære beat sange fra
60’erne og 70’erne blev sat i en helt ny

kontekst, idet skuespillerinde Tina Kruse
Andersen inden hver sang oplæste tekster
fra bibelen, som skulle bruges af det tilhørende publikum til at genfortolke sangene
ud fra en religiøs horisont.
Således blev Cat Stevens’ ”Morning has
broken (..like the first morning)” sat sammen med Guds skaberværk i første mosebog. Beatles’ ”Let it be” kunne tolkes som
tilgivelse og ”all you need is love” blev
koblet til Paulus korintherbrev om ” størst
af alt er kærligheden”. I Carol Kings
”you’ve got a friend” blev Gud sat ind som
den talende afsender, og dermed som den
ven som altid er der når man har brug for
det.
Den sang som gjorde størst indtryk på mig
personligt var genfortolkningen af Simon
& Garfunkels ”Bridge over troubled water”, som indeholder forestillingen om en
form for selvopofrelse i teksten ”I will lay
me down”. Præst Bente Bisgaard Thomsen
tolkede sangen i sin prædiken ved musikfestivalens afslutning til musikgudstjenesten om søndagen, som at Gud ved Jesu

Nyt fra menighedsrådet
Menighedsrådet går ind i sit sidste år i
denne valgperiode. Der afholdes valg til
menighedsråd i oktober 2016.
Vi vil i løbet af 2016 informere nærmere
om mulighederne for at stille op til menighedsrådet samt hvordan processen forløber.

Hvad laver et menighedsråd?
Menighedsrådet i Hårslev sogn mødes ca.
10 gange om året. Møderne bruges som
grundlag for at varetage de faste opgaver

fødsel havde gjort sig selv lige med mennesket og lagt sig selv ned som en bro imellem himmerige og den jordiske verden.
Mette Brylov

som rådet varetager, samt planlægge og udvikle aktiviteter i kirkens regi.
De faste opgaver består blandt andet af at
administrere og vedligeholde kirkens bygninger, kirkegård og omkringliggende arealer. Menighedsrådet administrerer sognets
økonomi og prioriterer og planlægger udgifterne på en økonomisk ansvarlig måde.
Desuden er menighedsrådet arbejdsgiver
for kirkens personale, dog ikke præsten,
som refererer til provsten.
Menighedsrådets arbejde med at planlægge og udvikle aktiviteter er meget vari5

eret og der er stor grad af medindflydelse
på hvilke aktiviteter, der skal være i kirkens
regi.
Den eksisterende konstellation med me-

nighedsråd for hvert sogn, sikrer en lokal
forankring af kirken og underbygger det
fællesskab som kirken har tradition for at
være en del af.

Kirkehøjskolen
Fredag den 15. januar kl. 19.30
Teglgården

Charlotte Rørth:

”Hvad stiller man op,
når man møder Jesus?”
Journalisten Charlotte Rørth var hverken et religiøst eller
spirituelt søgende
menneske, da Guds
søn bogstaveligt
talt viste sig for
hende og talte til
hende i en kirke i
Spanien. Oplevelsen kom som et lynnedslag, der blev begyndelsen på
en lang personlig kamp. Hun var tvunget til
at tage sit moderne rationelle liv op til revision.
Hun opsøgte forskere i epilepsi og psykiatri, præster og spirituelle vejledere for at
finde afklaring og forståelse af, hvad der
skete med hende.
Foredraget er en personlig, eksistentiel beretning om tro og om tabu i et Danmark,
hvor religiøse oplevelser og erfaringer er
noget af det allermest private – noget man
holder for sig selv, hvis man vil undgå at
blive betragtet som enten uligevægtig eller
småskør.
Charlotte Rørth (f. 1962) er journalist på
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Nordjyske, hvor hun skriver om kultur,
køn, samfundstendenser og tro. Bogen ’Jeg
mødte Jesus’ er hendes debut som forfatter.
Den røg straks til tops på bestsellerlisterne
og er på vej til udgivelse i flere lande.

Tirsdag den 9. februar kl. 19.30
Hårslev præstegård

Lone Vesterdal:

”Nedenom og hjem –
perspektiver på tab
og tro”
Gennem århundreder har den kristne
tradition gennem
fortællinger, salmedigtning og billeder
formidlet følgeskab
og opmuntring til
enhver, der har
længtes efter håb og nyt mod. Kristendommens billedtradition er én kæmpe opmuntring til os: Der er hele tiden mere at se, end
vi lige ser nu og her.
Lone Vesterdal er sognepræst i Bramdrup
sogn, forfatter til ”Nedenom og hjem - perspektiver på tab og tro” (2014) og MA i teologisk sjælesorg ved Kbh. Uni. jan. 2015.

Det sker i Hårslev
Hårslev Kirke
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
Fællesspisning i forsamlingshuset
Sidste sæsons store succes, fællesspisninger i
forsamlingshuset, fortsætter i denne sæson.
16. november kl. 17:30. Tilmeldingsfrist 12.
november
7. december kl 17:30. Tilmeldingsfrist 3.
december.
Bindende tilmelding til Frede Hansen:
61604865 eller Anne Lassen: 61384440
Juletræstænding
Borgerforeningen sætter igen i år et flot juletræ op på kirkepladsen. Det tændes første
søndag i advent, den 29. november. Først ser-

verer borgerforeningen gløgg/kaffe/saftevand
og æbleskiver i konfirmandstuen kl. 15, derefter tændes juletræet i mørkningen.
Juletræsfest i forsamlingshuset
Søndag d. 13. december er der familiegudstjeneste i Hårslev Kirke. Kl. 15. mødes vi i Hårslev Forsamlingshus til juletræsfest.
Fastelavnsfest
Søndag d. 7. februar fra kl. 14:30 – 16:30 er
der fastelavnsfest med tøndeslagning i Hårslev
Hallen.
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
Tur til Tarup Centeret
Onsdag d. 25. november arrangerer pensionistforeningen en bustur til Tarup Centeret.
Bussen afgår kl. 13:30 fra P-pladsen på Maderupvej. Bussen kører fra Tarup Centeret kl.
16:30
Tilmelding til: Sonja: 64831424 eller Jonna:
64831049
Onsdagscafé d. 9. december kl. 14
Julehygge og årets sidste cafésammenkomst.
Der er kaffe/the og hjemmebagte julekager
efterfulgt af julelotteri.
Generalforsamling
Hårslev Pensionistforening afholder generalforsamling d. 21. januar 2016 kl. 17.
Der vil som tidligere år være spisning m.m.
efter generalforsamlingen.
Oplysninger om Hårslev Pensionistforenings
aktiviteter kan fås hos formanden Sonja Bergholdt tlf. 64 83 14 24
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Gudstjenesteliste
Kalender

Hårslev

Bemærkninger

6. deceember 2. s. i advent
19.30 (BVH)
Indsættelse af vikarierende præst
De 9 læsninger. Kirkekaffe. Mulighed for at møde Birthe Vogn Henriksen.

Padesø
-

13. december 3. s. i advent

14.00 (BVH)

Familiegudstjeneste
10.00 (BVH)
Indsættelse af vikarierende præst i Padesø

20. december 4. s. i advent

09.00 (GS)

24. december Juleaftensdag

16.00 (BVH)

14.00 (BVH)

25. december Juledag

11.30 (BVH)

10.00 (BVH)

26. december 2. juledag

10.00 (BVH)

-

27. december 20. s. e. trinitatis

Vi henviser til gudstjeneste i Bogense Kirke

-

25. oktober

21. s. e. trinitatis

10.00 BVH)

-

1. januar

Nytårsdag

16.00 (BVH)

-

Nytårsgudstjeneste
11.00 (BVH)
Champagne og kransekage efter gudstjenesten (P+H)

3. januar

Vi henviser til gudstjeneste i Bogense Kirke

10. januar

11.30 (BVH)

10.00 (BVH)

17. januar

10.00 (BVH)

10.00 (BVH)

24. januar

19.30 (BVH)

31. januar

09.00 (JLO)

7. februar

10.00 (BVH)

14. februar

10.00 (BVH)

21. februar

10.00 (BVH)

28. februar

10.00 (BVH)

Forkortelser: Birthe Vogn Henriksen = BVH
Gunvor Sandvad = (GS)
Jakob Lund Olesen = JLO
Hårslev = (H)
Padesø = (P)

Lysgudstjeneste (P+H)

-

16.00 (BVH)
-

Familiegudstjeneste (P)

13.30 (BVH)
11.30 (BVH)

Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

Dato

