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Ensomhed er noget, vi skal tale om
Vi hører om det igen og igen. Fra undersøgelser,
i nyhederne og som konsekvens af en digitaliseret verden. Ensomheden lever i bedste velgående.
Dronningen nævnte det også i sin nytårstale for
snart længe siden. Ensomhed er noget, mennesker
møder i alle aldre og i alle samfundslag.
Ensomheden har forskellige ansigter. Den kan
være der, når man går fra en middag med vennerne
uden at føle sig set eller hørt. Eller at være sammen
med sin familie uden at føle sig forstået. Eller man
arbejder med kollegaer dag ud og dag ind uden at
opleve at være på bølgelængde. Børn oplever også
ensomhed i timer og frikvarterer, og også når de
er sammen med familien. Ensomheden kan altså
opleves, selvom man har mennesker omkring sig.
En mere kendt side af ensomheden er der, hvor
der faktisk ikke er nogen at tale med. Der hvor det
sjældent ringer på døren, og hvor der kan gå dage
imellem, at man taler med andre. For i dag har
hjemmehjælpen 8 minutter indtil næste besøg starter, og postbuddet træder ikke engang ud af bilen
for at aflevere posten. Vi behøver ikke gå i banken
eller tale med nogen for at købe en busbillet, for alt
er så digitaliseret. Meget kan klares bag en skærm,
og det gør os også ensomme. Jeg kender til unge,
som gemmer sig bag den skærm. For her er der
mindre risiko for at dumme sig eller for at blive afvist. Jo, ensomheden har mange ansigter.

Når ensomheden banker på, er den som en gæst,
der spørger, om alt er, som det skal være. Om vi får
set de mennesker, vi holder af. Om tiden, vi bruger
med dem, bliver brugt godt. Det er spørgsmål, vi
bør svare ærligt på. Og hvis svaret ikke er ja, må
det blive til handling. For ellers vokser ensomhedens grimme ansigt, og ensomheden flytter ind og
lever på en løgn om, at det ikke kan ændre sig.
Derfor er ensomhed noget, vi skal tale om. Vi må
tale med familie, venner og kollegaer om, at vi føler os ensomme i deres fællesskab. Vi må tale om,
hvordan vi bruger tiden sammen og sætte ord på,
hvad vi savner. For ensomhed er tæt forbundet med
relationer, og vi må snakke om, hvad vi ønsker os
af hinanden. Ensomhed er udtryk for en sult efter
mennesker. Et udtryk for, at vi mennesker er skabt
med et dybt behov for samvær og for at høre til.
Samtidig så har vi alle en fælles opgave, i næstekærlighedens navn, at se os omkring efter mennesker, hvor ensomheden er flyttet ind og så hjælpe
med at ændre på situationen. Det er en lang og sej
kamp, særligt der, hvor ensomheden er groet fast.
Men ensomheden lever på en løgn om, at den ikke
kan ændre sig.
Forsiden på sognebladet illustrerer, at vi mennesker, store som små, har brug for nogle at gå sammen med. Og ligeså snart ensomheden bliver til en
god tosomhed, ja så er ensomheden død.
Elisa Moberg Wejse

Elisa får nyt embede
Elisa har pr. 1. maj 2020 valgt at tiltræde en stilling ved Odder Frimenighed.
Menighedsrådet har forståelse for, at arbejdet i
en sådan menighed tiltaler dig. Her vil du og
dine idéer sikkert finde indbyrdes samklang
med menigheden. Derfor ønsker vi dig, din familie og Odder Frimenighed hjertelig til lykke
med dette dit fremtidige virke.
Vi har hos os sat pris på dit engagement, og
vi håber og tror, at du i dit nye arbejde vil fin-

de stor glæde og møde en engageret menighed.
Den sikkert tættere kontakt til din fremtidige
menighed vil givetvis være til gavn og glæde
for både menigheden, din familie og dig personligt. Mange tak for dit engagement i tiden,
der nu er gået.
Menighedsrådet har nu den vigtige opgave at
finde en anden præst til Harlev - Framlev.
På vegne af menighedsrådet
Carsten Bruun
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KIRKELIGE AKTIVITETER

KONFIRMATIONSTØJ
Har du noget konfirmationstøj, som du ikke bruger mere, er vi meget interesseret i at modtage det
til brug for andre. Kontakt menighedsrådsmedlem
Hanne Torstensen på 29 24 33 84

Konfirmationshjælp
Sådan søger du om konfirmationshjælp:
Der er mulighed for at søge om økonomisk støtte
ved Harlev og Framlev kirke, hvis jeres familie står
i en økonomisk situation, hvor årets konfirmation
er svær at finde penge til. Der ansøges ved at sende en mail til sognepræst Elisa Morberg Wejse på
emw@km.dk
Elisa holder efterfølgende en samtale med ansøgeren inden årets konfirmationshjælp fordeles. Der
er fuld tavshedspligt omkring hvem, der søger og
modtager konfirmationshjælp i sognet. Kirken tager også gerne imod bidrag til konfirmandhjælp på mobile pay 27883. Skriv ”Konfirmandhjælp”.

Babysalmesang
og musikalsk legestue
Musikpædagog Stine har introduceret sang og musik for mange småbørn i Harlev igennem flere år.
Forløbet fortsætter igen i foråret med et forløb på
10 gange, som afsluttes med en småbørns-gudstjeneste 9. juni kl. 17 i Harlev kirke og med tilbud om
efterfølgende spisning i konfirmandstuen.
Der bliver igen to hold, nemlig:
Musikalsk legestue for børn på 1-5 år kl. 9.15-10.30.
Babysalmesang for 0-1 årige kl. 10.30-12.00.
De 10 gange bliver på følgende datoer:
6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 17/4, 1/5, 15/5, 29/5, 5/6.
Der bliver serveret forfriskninger til børn og voksne.

Gudstjeneste for de små
En af kirkens visioner er at holde gudstjeneste for
alle aldersgrupper i sognet. Derfor inviterer vi de
allermindste i sognet til Småbørnsgudstjeneste.
Dette bliver en festlig afslutning på ”Musikalsk Legestue”, som kører ti fredage i foråret. Derfor vil
der være sange fra det forløb, og så må der ellers
kravles, mærkes og opleves! Det er dog ikke no-
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gen forudsætning, at man har fulgt ”Musikalsk Legestue” – alle er velkomne!
Det foregår i Harlev kirke tirsdag den 9. juni kl.
17, og ældre søskende, forældre og bedsteforældre
er naturligvis inviteret med. Leder af ”Musikalsk
Legestue” musikpædagog Stine Bundoline Dalkjær
Pedersen og sognepræst Bente Madsen medvirker.
Efter den korte gudstjeneste vil der være fællesspisning i konfirmandstuen for hele familien.

Fyraftensgudstjeneste

I en tid hvor flere og flere rammes af stress og udbrændthed, tilbyder kirkerummet en anderledes ro
og stilhed i hverdagen. Sidst på dagen, mens mørket falder på, er der fokus på åndedræt, afspænding og eftertanke. Det er en kort meditativ gudstjeneste i afslappet form med sang og skøn musik.
Hver gang mødes vi af en sætning fra bønnen ”Fadervor”.
Det slutter, for dem, der ønsker det, med lidt godt
til ganen og fælles hygge i våbenhuset.
Sidste gang dette vinterhalvår er 25. marts kl.
17.00 i Harlev kirke.

HANG OUT
- er for dig der gerne
vil, kirken skal være
mere afslappet. Unge
musikere vil spille
til sangene, og musikken vil fylde en
del. Formen vil være
mere løs og uformel
og er for børn, unge og
ældre, der har lyst til en mere

KIRKELIGE AKTIVITETER
nutidig og moderne gudstjeneste. Så kom og hæng
ud, smid jakken og føl dig hjemme! Bagefter vil der
være en let aftensmad i konfirmandstuen for alle.
29. marts kl. 17.00 i Harlev kirke

Skærtorsdagsmiddag
Den 9. april fejrer vi
Skærtorsdag kl. 17.00
i Framlev kirke.
Gudstjenesten
vil
have Jesu fodvaskning som tema.
Derefter vil der blive serveret lækker
aftensmad for alle i
Sognehuset.

Gud og spaghetti

Kom og vær med til denne festlige påsketradition,
hvor alle er velkomne. Det er gratis for børn at
deltage. Voksne betaler 40 kr. Tilmelding er ikke
nødvendig.

Kom og vær med til vores børnevenlige gudstjenester. Vi mødes i Framlev kirke kl. 17.15 til 25 minutter med drama, sang, sjov og fantasi, når vi fortæller de fantastiske historier fra Bibelen. Alle børn er
velkomne og særligt dem mellem 3 og 9 år. Bagefter spiser vi sammen i Sognehuset, hvor der er tid
til voksensnak og plads til børnenes leg. Pris for
mad: børn 5 kr. voksne 10 kr.
1. april Jesus dør og bliver levende igen
6. maj
Bønner

Gudstjeneste for alle
på Lokalcenter Næshøj
Den tredje tirsdag i hver måned holder vi gudstjeneste kl. 14.15. Her har man mulighed for at komme
i kirke og synge og få noget med sig hjem. Det er
en nærværende og rolig gudstjeneste med kendte
salmer, prædiken og nadver. Bagefter inviterer menighedsrådet til kaffe og kage i caféen, hvor der er
anledning til at møde hinanden. Et trofast hold af
frivillige dækker op og sørger for os. Gudstjenesten er for alle i sognet også for dem, der ikke bor
på centeret. Tag en pause fra den stille eller travle
hverdag og vær velkommen på Næshøj.
Tirsdag 17. marts
Tirsdag 21. april
Tirsdag 19. maj
Tirsdag 16. juni OBS udendørs.

Lørdagsdåb
Den anden lørdag i
hver måned holder vi
dåbsgudstjeneste kl.
10.30. Her vil der være
mulighed for at få sit
barn døbt under en
gudstjeneste, som udelukkende fejrer dåben
og de gaver, den giver os mennesker. Gudstjenesten vil være familievenlig, og du kan tilmelde dit
barn ved at henvende dig til kirkekontoret.

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag
Traditionen tro holder hele alle kirker i Århus Vest
kæmpe friluftsgudstjeneste 1. juni i Botanisk have
kl. 11.00. En festlig gudstjeneste med kor, musik og
gode fortællinger om pinsens budskab for alle aldre. Tag et tæppe og måske madkurv med og kom
og mød mennesker fra andre lokale kirker.
Efter gudstjenesten er der
mulighed for
dåb fra kl.
12.30. Se her:

SOGNEBL ADE T

|

NUMMER 1 – 2020

5

ARRANGEMENTER

Har du lyst til at være frivillig
i et godt fællesskab?
Så kontakt os, hvis du vil hjælpe til med at lave
mad til vores børnegudstjenester, ”Gud og Spaghetti” eller andre spisearrangementer, synge i koret eller hjælpe til med børnekor, minikonfirmander eller konfirmander - eller noget helt fjerde. Alle kan
være med – bare meld dig til menighedsrådsmedlem Anton Nielsen (40 89 15 34) og sig, hvad du
brænder for, så hjælper vi gerne i gang.

blev den samlende figur for modstandsbevægelsen
i Danmark. Et engagement der kostede ham livet.
Den 4. januar 1944 blev han hentet i præstegården
ved Vedersø af Gestapo og kørt til Hørbylunde ved
Silkeborg, hvor han blev likvideret.

Renæssanceaften

Sogneindsamling
for Folkekirkens Nødhjælp
Efter gudstjenesten den 8. marts
kommer sognets konfirmander og
andre frivillige rundt i Harlev og
samler ind til fordel for Folkekirkens Nødhjælp som en del af den landsdækkende
sogneindsamlng. I år er der særligt fokus på de
mennesker, som er hårdest ramt af klimaforandringerne. Tag godt imod de frivillige, når de ringer på
jeres dør - og tak for jeres bidrag! Skulle I ikke være
hjemme eller ikke få besøg, kan bidrag gives via:
MobilePay til 285020 eller støtte med 50 kr. ved at
sende SMS 50 til 1911.

Kaj Munk v/Per Stig Møller

med Mosekongens Hofkapel og fortælling om
Shakespeare. Fredag den 27. marts kl. 19.30,
Sognehuset i Framlev: Emnet er Shakespeare og
musikken omkring ham i England. Der vil blive
spillet musik, som man dansede til, musik, som
blev brugt til maskespil i de bedre kredse, musik som dygtige amatører hyggede sig med hjemme i stuerne og musik, som blev spillet udendørs
på markeder og foran forlystelsesetablissementer,
som fx Shakespeares teater. Mosekongens Hofkapel spiller på instrumenter, som er typiske for den
tid: Nemlig basun, blokfløjter i forskellige størrelser, dulcian, krumhorn, corn amuse og gamber.

Alsang

Fredag den 13. marts kl. 19.30, Sognehuset
Per Stig Møller, tidl. folketingsmedlem og litterat,
har skrevet bogen ”Kaj Munk”. Han vil på baggrund
af bogen og sin store viden om Kaj Munk fortælle
om Munks liv og den tid, han levede i, om hans
opvækst på Lolland, studielivet i København, ægteskabet med Lise Munk, præste- og familielivet i Vedersø, teaterkarrieren og meget mere. Kaj Munk var
en af de første til at afvise samarbejdspolitikken, og
i mange år stod han alene med det synspunkt. Han
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i Domkirken lørdag d. 18. april – også med
deltagelse fra Harlev!
I 2020 er det 75 år siden, Danmark blev befriet fra
den tyske besættelse under Anden Verdenskrig. En
begivenhed, der vil blive markeret året igennem,
og hvor et stort musikalsk fællesprojekt, Alsang
2020, kommer til at spille en fremtrædende rolle.
Alsang 2020, der tager afsæt i alsangstraditionen fra

ARRANGEMENTER
besættelsen, er en samling forskellige fællessangaktiviteter, blandt andet fem regionale arrangementer og en tv-transmitteret fællessangsbegivenhed.
Der bliver også afholdt en række lokale aktiviteter
i samtlige 98 kommuner, ligesom de involverede
organisationer bidrager med egne arrangementer.
En af de organisationer, der er med i Alsang 2020,
er Folkekirkens Ungdomskor (FUK)- en landsdækkende kororganisation med mere end 12.000 sangere og 855 kor. Harlev-Framlevs spire- og børnekor er også med i denne forening.
I samarbejde med alle stifter inviterer FUK til Alsang i alle landets Domkirker. I Aarhus domkirke
er det lørdag d. 18. april kl. 14-15.
Som optakt hertil besøger kirkernes organist 0., 1.
og 2. klasserne på Næshøjskolen og introducerer
en række fællessange, som de synger sammen ved
en morgensang på skolen. Børnene inviteres siden
med deres forældre til Alsang i domkirken. Kirkernes spire- og børnekor vil også deltage.
Du er også meget velkommen til at være med og
til at synge med tusinde andre stemmer synger for
demokrati og fred!

”En lærke letted”

Fortællings- og sangaften den 4. maj 2020 kl.
19.30 i Harlev kirke. Denne aften vil stå i historiens
tegn. Ægteparret Lone Hindø og Vagn Juhl-Larsen
trækker tråde tilbage til familiehistorien - helt tilbage til 1. verdenskrig, hvor Vagns morfar var tvunget
soldat i den tyske hær og blev sendt til østfronten.
Vagns mor oplevede Genforeningen som lille pige,
da hun så Kong Christian X ride over grænsen ved
Christiansfeld. Vagns far oplevede besættelsen på
nærmeste hold, idet han som en af de få danske
soldater var i åben kamp med tyskerne 9. april 1940
ved Møllen i Haderslev. Han blev senere aktiv i
modstandskampen, taget til fange og sad i Vestre
Fængsel ved befrielsen.
Organist Knud Haahr Bagger vil fortælle om de
sange, vi vil synge sammen, og som er knyttet til
en spændende, ofte barsk historisk tid. Ulrik Jensen vil synge solo for os.

Velkommen til en 4. maj aften i Danmarkshistoriens tegn.

Menighedsrådsvalg
I 2020 skal alle menighedsråd afholde valg denne
gang på en ny måde.
2. tirsdag i maj, 12. maj kl. 19.30, afholdes orienteringsmøde om valget i Sognehuset. Menighedsrådet vil orientere om arbejdet og den nye valg procedure. Den nye valgmetode, kaldet Valgforsamling, indebærer, at valghandlingen kommer mere
til at ligne et valg til en bestyrelse på en generalforsamling.
Valgforsamling afholdes i Sognehuset 3. tirsdag i
september, den 15. september, hvor alle Harlev og
Framlev sogns medlemmer af folkekirken kan deltage, og det er på denne valgaften, det nye menighedsråd opstilles og vælges af de fremmødte folkekirkemedlemmer.
Dette nye indebærer dertil denne bestemmelse:
I en periode på fire uger efter valget er der mulighed for at udløse et eventuelt afstemningsvalg
ved indlevering af kandidatliste med stillere. I disse
tilfælde gennemføres et afstemningsvalg, hvor der
kan stemmes på kandidaterne fra valgforsamlingen
eller på en kandidat fra den (eller de) nye lister. Et
eventuelt afstemningsvalg skal afholdes tirsdagen
9 uger efter valgforsamlingen. I 2020 er det tirsdag
den 17. november.

Genforeningskoncert

med Den Danske Salmeduo, Harlev Koret
og Sabrokoret
100 året for Sønderjyllands genforening markeres
ved en koncert med Den Danske Salmeduo, bestående af Hans Esbjerg, piano, og Christian Vuust,
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saxofon, sammen med de to lokale kor torsdag d.
28. maj kl. 19.30 i Framlev kirke.
Koncerten vil bestå dels af rent instrumentale indslag af Den Danske Salmeduo, der for nyligt udgav
den meget anmelderroste plade ”Du skønne land”,
med nyfortolkninger af fædrelandssindede sange
og salmer, dels af korværker omhandlende samme
tema med og uden akkompagnement af duoen.
Store dele af den danske sangskat blev skabt under påvirkning af opgøret om hertugdømmerne og
de efterfølgende genforeningsbestræbelser – sange
der afspejler udviklingen af Danmark til den nationalstat, vi kender i dag. Dette vil duoen fortælle
om.
Publikum vil også få lejlighed til at synge med på
både kendte og nye sange, der særligt refererer til
genforeningstemaet.
Efter koncerten er der et lettere traktement i Sognehuset, og alle er velkomne.

”Domkirketur”

26. juni inviteres til ”DOMKIRKETUR” til grænseegnen. Planen omfatter pt. besøg i den gamle Danske Kirke i Flensborg, Dybbøl Skanse og Sønderborg Slot.
Se nærmere i næste Sogneblad.

Redaktøren skriver
I denne valgperiode har jobbet som redaktør af
Sognebladet indtil nu været varetaget af Ellen Jensen og efterfølgende af Ulrik Jensen. Begge har varetaget arbejdet med engagement, men af hinanden uafhængige grunde er de begge ophørte i arbejdet, og der rettes hermed en stor tak for deres
indsats.
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Undertegnede har med glæde modtaget opfordringen til at føre arbejdet videre. Jeg vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at grunden til, at jeg
”trådte tilbage” i forbindelse med sidste valg til menighedsrådet netop var, at nye/andre/yngre kunne
træde til.
Jeg har det håb - man kan sige den forventning - at
der i forbindelse med det forestående valg til menighedsrådet vil melde sig hhv. blive valgt personer, blandt hvilke nogen vil påtage sig at videreføre
arbejdet i redaktionen af SOGNEBLADET. Som efter sidste valg vil jeg også denne gang stå til rådighed som ”rådgiver”.
På side 5 ses en scene fra det nye testamente: Fod
vaskning. Denne illustration er et foto fra den udstilling i Sognehuset, som viser mange af Inger Marie Andersens tegninger, der har været bragt gennem tiden i SOGNEBLADET. Kig ind og nyd de
smukke billeder.
Aksel Buchard

Nogen at tale med
Hvor går man hen
med det, man ikke
kan løse, og det, man
ikke kan leve med?
Hvor kan man gå hen,
hvis man ikke slår til,
og ikke er god nok,
og ikke kan overskue
krav og forventninger?
Der er terapeuter og
selvhjælpsbøger at ty
til. Der er også præsten. Jeg har grundig
uddannelse og lang erfaring i hjælpende samtaler,
og jeg har absolut tavshedspligt. Så hvis du trænger
til at tale med et menneske, det kan være en enkelt
samtale eller et længere forløb, så er du altid velkommen til at kontakte mig.
Sognepræst Bente Madsen, Kirkesvinget 3B Framlev, bmad@km.dk, tlf. 61 27 12 69.

Praktiske oplysninger
Leje af lokaler
Sognehus og Konfirmandstue
Kirkens mødelokaler kan anvendes til arrangementer
af kirkelig, kulturel eller social karakter, der har lokal
tilknytning til et af de to sogne. Endvidere kan mødelokalerne udlejes til personer over 25 år, bosiddende
i et af sognene, til eget brug. Henvendelse til kirkekontoret/kordegnen.
Lokalerne skal forlades senest kl. 24, dog skal konfirmandstuen forlades senest kl. 17. Rygning er ikke
tilladt i lokalerne.
Reservation sker ved henvendelse til kirkekontoret,
tlf. 86 94 10 05, og reservation kan tidligst foretages 3
måneder forud. Nærmere vilkår – herunder begrænsninger – for udlejning ses på www.harlevframlev.dk/
menighedsraad/udlejning.
Brug kirkebilen
til gudstjenesten
kl. 10.00
Hver søndag kører en
bus fra Todbjerg Busser
gennem Harlev til gudstjenesten i Harlev eller
Framlev kirke.
Kirkebilen er for alle, der gerne vil til gudstjeneste i
en af vore kirker. Kirkebilen er indrettet, så man kan
benytte rollator eller kørestol.
De søndage, hvor der er kirkekaffe, kører kir
kebilen fra kirken kl. 11.30.
Husk, tidspunkterne
Ruten ser således ud:
09.25 Lokalcenter Næshøj – Sydbakken
– Nyvangsvej.
09.30 Ketting Parkvej.
09.35 Rødlundvej – Lilleringvej.
09.40 Framlev Korsvej – Gl. Stillingvej.
09.45 MENY Edelhoffvej – Harlev Kirke eller
Framlev kirke.
Der er ingen faste stoppesteder – man kan blive taget
op på ruten.
Uden for ruten:
De, der bor uden for ruten, kan også komme med. De
bedes blot ringe til Todbjerg Busser, tlf. 86 24 32 00
senest fredag kl. 15. Minibussen vil så hente dem, før
den starter på sin rute gennem Harlev.

Anmeldelse af fødsel,
dødsfald og kirkelige handlinger
Fødsels- og faderskabsanmeldelse
Hvis man er gift, skal man ikke anmelde hverken fødsel eller faderskab. Er man ugift, skal man gå ind på
www.borger.dk og udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring senest 14 dage efter barnets fødsel.
Dåb
Når barnet skal døbes ringer man til kirkekontoret,
tlf. 86 94 10 05, og aftaler tid og sted. Man skal bruge
2-5 faddere, som kirkekontoret skal have navne og
adresser på.
Navngivning uden dåb
Et barn skal navngives senest seks måneder efter
fødslen. Dette gøres på www.borger.dk.
Vielse
Man retter henvendelse om tid og sted for vielsen
ved at ringe til kirkekontoret. Man skal også være opmærksom på, at man skal indhente en prøvelses-attest ved kommunen tidligst fire måneder inden brylluppet.
Dødsfald
Skal anmeldes senest to hverdage efter dødsfaldet.
Bruger man ikke en bedemand, skal man selv gå ind
på www.borger.dk og anmelde dødsfaldet.
Begravelse/bisættelse
Tidspunkt for en kirkelig begravelse/ bisættelse aftales med præsten. Aftale vedrørende gravsted træffes
med graveren. Gravstedsbrev ordnes ved henvendelse
til kirkeværgen.
Navneændring
Navneændring kan man søge om på www.borger.dk.
Udmeldelse/indmeldelse
Ønsker man ikke længere at være medlem af folkekirken, skal dette meddeles til kirkekontoret skriftligt.
Derefter vil man blive tilbudt en samtale med præsten. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man
derefter ikke har ret til gejstlig medvirken ved eksempelvis bisættelse og begravelse. Det er derfor vigtigt at
oplyse sine nærmeste pårørende om udtrædelsen af
folkekirken. Ønsker man at melde sig ind i folkekirken igen, kan man skriftligt eller personligt henvende
sig til sin lokale præst.
SOGNEBL ADE T
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Aktivitetskalender
Dato
8. marts
13. marts
27. marts
18. april
4. maj
12. maj
28. maj
9. juni

Aktivitet
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Kaj Munk v/ Per Stig Møller
Mosekongens Hofkapel
Alsang
”En lærke letted”
Optakt til menighedsrådsvalg
Genforeningskoncert
Gudstjeneste for de små

Tid

Sted

19.30
19.30
14-15
19.30
19.30
10.30
17.00

Sognehuset
Sognehuset
Aarhus Domkirke
Harlev kirke
Sognehuset
Sognehuset
Harlev Kirke

Der er gudstjeneste på Lokalcenter Næshøj 3. tirsdag i hver måned kl. 14.15, hvor alle er velkomne.
Læs nærmere om ovenstående aktiviteter inde i bladet.

Kirkens kor
Spirekoret:
1.–2. kl. – øver onsdage fra 13.40–14.50.
Børnekoret:
3.–6. kl. – øver onsdage fra 15.00–16.00
Børnene bliver afhentet på Næshøjskolen ved busholdepladsen og kørt til konfirmandstuen i Gl.
Harlev og tilbage igen.

Harlev Koret (voksne):
øver torsdage kl. 19.00–21.15 i konfirmandstuen.
Korleder: Knud Haahr Bagger tlf. 24 44 05 06
eller mail – knba@km.dk
OBS – OBS: voksenkoret har plads til flere
kvinder – både sopraner og alter – kom frisk

Kirkelige handlinger
Kirkelige Handlinger fra 01-11-2019 – 31-01-2020

Harlev sogn

Framlev sogn

Dåb:
09-11-2019
09-11-2019
17-11-2019
14-12-2019
14-12-2019
15-12-2019
15-12-2019
26-01-2020

Dåb:
08-12-2019 Egil Rømer Nielsen
05-01-2020 Selma Bjerringgaard Rasmussen
11-01-2020 Luke Majlund Thomsen

Alberte Skov Christensen
Valentina Malia Harholt
Frederik Skovgaard Rytter
Oscar Arden Jeppesen
Jalte Vestby Torp
Karl Vilsbøl-Møller
Asta Vilsbøl-Møller
Ane Kallesø Bech

Viede/Velsignede:
26-01-2020 Laila og Bjarne Nørgaard
Begravet/bisat fra kirken:
Dødsdato:
02-12-2019 Gretha Munk (83)
16-12-2019 Else Marie Thomsen (89)
27-01-2020 Klara Marie Østergaard Sørensen (93)
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Viede/Velsignede:
08-12-2019 Inga Marie Fabricius Rømer og
Søren Samuelsen Nielsen
Begravet/bisat fra kirken:
03-11-2019 Torben With Laursen (75)
05-11-2019 Ove Erling Thorup (97)
26-11-2019 Frederik Ferdinand Herman Andersen
(94)
17.01.2020 Ninna Rehder Jensen (72)
18.01.2020 Kirsten Nørregaard Jensen (86)
21-01-2020 Palle Loft (52)

Gudstjenesteplan
Dato
Søndag 8. mar.
2. sønd. i fasten II
Søndag 15. mar.
3. sønd. i fasten II
Søndag 22. mar.
Midfaste
Onsdag 25. mar.
Søndag 29. mar.
Maria Bebudelse II

Harlev Kirke

10.00

Onsdag den 6. maj
Fredag 8. maj
Bededag II
Søndag 10. maj
4. s. ef. påske II
Søndag 17. maj
5. s. ef. påske II
Torsdag 21. maj
Kristi Himmelfart II
Søndag 24. maj
6. s. ef. påske II
Søndag 31. maj
Pinsedag II
Mandag 1. jun.
2. Pinsedag II
Søndag 7. jun.
Trinitatis søndag II

17.00 Fyraftensgudstjeneste

Tirsdag 9. jun.

Elisa Morberg Wejse Alle hjælper vi

Bente Madsen

Elisa Morberg Wejse
17.15
Gud og Spaghetti

Elisa Morberg Wejse

10.00

Bente Madsen

17.00 Spisning
efterfølgende

Bente Madsen

10.00

Elisa Morberg Wejse
10.00

10.00

Elisa Morberg Wejse
Elisa Morberg Wejse

10.00
Kor og kirkekaffe
10.00

Bente Madsen
Elisa Morberg Wejse

10.00
17.15
Gud og Grill

Bente Madsen
NN

10.00
Konfirmation
10.30
Konfirmation

10.00

Joh. 8,42-51
Jesus og sandheden
Joh. 6,24-35
Jesus er livets brød

10.00

Elisa Morberg Wejse
10.00 BM
10.30 EMW

Bente Madsen
Bente Madsen

10.00

Lk. 1,46-55
Marias lovsang
Kristus dør og bliver
levende igen
Johs 12,1-16
Salvningen i Bethania
Joh. 13,1-14
Fodvaskningen
Luk. 23,26-49
Korsfæstelsen
Matt 28,1-8
Jesu opstandelse
Joh. 20,1-18
Jesu opstandelse
Joh. 21,15-19
Jesus og Simon Peter
Joh. 10, 22-30
Den gode hyrde
Joh. 14,1-11
Vejen, sandheden og livet
Hvordan ber man til Gud?

NN
10.00

Se omtale
andet sted

Prædiketekst

Elisa Morberg Wejse Fadervor, sjette bøn

10.00

10.00
Konfirmation

Præst

Lone Hindø
10.00

Onsdag 1. apr.
Søndag 5. apr.
Palmesøndag II
Torsdag 9. apr.
Skærtorsdag II
Fredag 10. apr.
Langfredag II
Søndag 12. apr.
Påskedag II
Mandag 13. apr.
2. Påskedag II
Søndag 19. apr.
1.s.ef.påske II
Søndag 26. apr.
2. s. ef. påske II
Søndag 3. maj
3. s. ef. påske II

Framlev Kirke
10.00
Konfirmanddeltag.

NN

Se omtale
andet sted

10.00

Bente Madsen

17.00 Kravlegudstjeneste

Bente Madsen

Matt. 7,7-14
Bøn bliver hørt
Matt. 7,7-14
Bøn bliver hørt
Joh. 17, 1-11
Jesu sidste bøn
Luk. 24,46-53
Den opstandne Jesus
Joh. 17, 20-26
Jesu bøn for verden
Joh. 14, 15-21
En anden talsmand
Joh. 6, 44-51
Jeg er livets brød
Matt. 28, 16-20
Missionsbefalingen
Hvad sker der i pinsen?
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KFUM Spejderne i Harlev-Framlev
Udfordringer og forpligtende samvær
– som lønner sig
Udfordringer og forpligtende samvær er nogle af
nøgleordene i vores arbejde med spejderne i alle
aldre. Et travlt forår 2020 byder på alle måder på
begge dele. Dels har vi besluttet at afholde loppemarked for at skaffe penge til en omfattende ombygning af Spejderhuset Stationen – et projekt som
Aarhus Kommune netop har givet tilsagn til at ville
støtte med 750.000 kr. Dels står vi den 16. maj for
årets spejderturnering for distriktets omkring 200
bævere, ulve og familiespejdere.
Loppemarked – kom, køb og støt!

Det er en fornøjelse at være med til at gennemføre
et sådant arrangement – især fordi vi hver gang oplever en fantastisk opbakning fra ledere, spejdere
og forældre. Og det er en demonstration af, hvad
vi formår, når vi kaster vores forenede kræfter ind
i en opgave – og at det faktisk er rigtig skægt, selvom det er hårdt arbejde – og at det lønner sig.
Salgsdagene er søndag den 12. april, søndag den
19. april og lørdag den 25. april, alle dage mellem
10.00 og 14.00. Så kom og gør en god handel og
støt spejderarbejdet i Harlev.
Spejderlegene 2020
– Turnering i Gudenå Distrikt
Lørdag den 16. maj fylder vi Byparken med bævere (6-8 år), ulve (8-10 år) og Familiespejdere (3-6 år med forældre) fra Gudenå Distrikts 16
spejdergrupper. Vi skal dyste på spejderfærdigheder og have det sjovt. Da 2020 er OL år har vi
selvfølgelig taget udgangspunkt i det, og fortolket
de olympiske discipliner med spejderbriller på.
Kom gerne forbi og hep på deltagerne.
Med spejderhilsen
Gitte Kudsk
Gruppeleder

Sidst vi afholdte loppemarked i 2016 solgte vi lopper for i alt 122.000. Og der skal altså langes mange
lopper hen over disken for at nå det beløb!
Vi har igen i år lejet Loppehuset på Søren Nymarksvej i Højbjerg for en 3 ugers periode, hvor vi hver
dag tømmer genbrugscontaineren på genbrugsstationen Eskelund, nogle gange flere gange om dagen for at følge med. Så kommer sorteringsaftenerne, hvor spejdere og forældre sorterer og rydder
op. Og til sidste salgsdagene, hvor vi har brug for
40-50 spejdere og forældre til at sælge lopper med
smil og godt humør.
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