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Nøjsomhed
Da jeg var ung var det populært
at sige ”jeg vil ikke nøjes!” Det siger en, som er stærk og ambitiøs,
en som kender sit værd og vil noget med sit liv og fortjener det. På
dørtærsklen til voksenlivet, på vej
fremad og opad:” jeg er mit livs
kaptajn, og jeg vil ikke nøjes!”
Det var lettest at sige i selskab med andre, hen over
bordet, hvor planer og idealer fik lov at flyve. Det
var sværere at sige, når lyset var slukket, når eksamensangst og kærestesorg og frygt for verdenskrige og død holdt sit indtog i mørket. Så blev kampen
ulige. Så blev ordene ”jeg vil ikke nøjes” til angst.
For jeg måtte jo nøjes. Jeg må nøjes. Med det jeg
nu kan. Med den kærlighed der bliver vist mig og
ikke vist mig. Den tid jeg er født ind i. Og med den
død der ligger foran mig. Vil jeg ikke nøjes med
det, det er der ingen plads at leve på. Så er der kun
angsten tilbage.
Så jeg har opgivet kampen. Jeg vil gerne nøjes, for
det er der livet findes. Alt hvad der virkelig betyder
noget, kan jeg alligevel hverken kæmpe og stræbe
mig til. At være til, at være elsket og at være tilgivet,
det må jeg nøjes med at tage imod. At ville nøjes

fjerner ikke skrøbeligheden. Det ændrer ikke ved, at
både livet og kærlighed kan miste,
og der er øjeblikke
hvor døden skræmmer livet ud af mig.
Men der, i mørket,
når intet mere bærer oppe, sker det,
at jeg hører Guds
stemme: ”Jeg er her.
Det er som det skal
være. Du er mit
barn, og jeg har planer med dig”. Stemmen er ikke
dyster, den runger ikke tungt og fjernt. Der er smil
i Guds stemme. Det er en stemme hjemmefra.
Jeg kunne bede om hjælp, der i mørket. Men angsten griber hellere efter magten som udvej, og den
er djævelsk stærk. Jeg beder til, at Gud aldrig holder op med at finde mig og følge mig hjem.
”Du er mit barn, og jeg har planer med dig”.
Det er nok.
Bente Madsen

Nogen at tale med
Hvor går man hen med, det man ikke kan løses, 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 61271269
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Denne udgave af SOGNEBLADET vil bære præg af
den omfattende katastrofe, vort land og hele verden er ramt af. Derfor vil dette blad – som så meget
andet – være anderledes end sædvanligt.
Et vigtigt savn vil være billeder af årets konfirmander. Som alle – i alt fald de fleste – ved, er konfirmationerne udskudt fra 8/9 maj – først til juni – og
nu senest til 6. september.
På forsiden af dette blad ses en gengivelse af alle
de 40 ikoner, som konfirmanderne skabte på konfirmandlejren i det tidlige forår. Et gennemgående tema/tegning har været et hjerte – læg mærke
til dette, og se i øvrigt bladets artikler om konfirmandlejren og om konfirmandernes oplevelser. Alle ikoner blev ophængt på gavlene af stolerækkerne i Framlev kirke forud for gudstjenesten
8. marts, som havde konfirmanderne som aktive
medvirkende ved afviklingen. Efterfølgende blev
ikonerne fotograferede af undertegnede med assistance af Nadia, og de præger samlet forsiden på
dette blad. Derudover vil forsidebilledet og de enkelte ikon fotos blive anvendt i forbindelse med
netop konfirmationen i september.
Coronasituationen har mange afledte konsekvenser for det kirkelige liv. Den gudstjeneste, der var
planlagt i forbindelse med Elisa´s afsked, har måttet
aflyses, og på det seneste har menighedsrådet efter
aftale med Elisa besluttet, at når vi igen får normale
”tider”, kirkerne åbner, og vi må forsamles nogle
flere, vil der blive afholdt afskedsgudstjeneste og
reception for Elisa.
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Det store og meget vigtige arbejde, som menighedsrådet i foråret knokler med, nemlig ansættelse af den fremtidige afløser i præsteembedet, er
ligeledes påvirket af de begrænsninger, der hersker, hvad angår forsamling af grupper. Muligvis
har man kunnet afslutte dette arbejde, inden dette
blad udkommer – måske vil den endelige afgørelse
om NY PRÆST først kunne offentliggøres ind i juni
måned. Og så skal vi til fest igen!
Hold jer som altid orienterede
om det sidste nye på
https://www.harlevframlev.dk/ eller
https://www.facebook.com/HarlevFramlevKirker/
DERFOR: Som landet ligger lige nu, hvor bladet
er under udarbejdelse, skal der lyde denne opfordring:
Hvis du på nogen måde har interesse i det kirkelige arbejde, så kom til møde den 18. august. Vis
derigennem din interesse – uden at du på forhånd
binder dig til et mere formelt engagement. Mange
frivillige udfører et enestående arbejde for fællesskabet uden at være medlem af noget formelt forum. Bemærk, at mødet 18. august alene er et orienterende møde – ikke et valgmøde. Det afholdes
15. september. Vel mødt 18. august.
Aksel Buchard, red.

KIRKELIGE AKTIVITETER

Lørdagsdåb
Den anden lørdag i
hver måned holder
vi dåbsgudstjeneste lørdag kl. 10.00.
Her vil det være
muligt at få sit barn
døbt ved en gudstjeneste, som særligt fejrer dåben og det, den betyder for os mennesker. Ønsker du dåb ved en af disse gudstjenester,
kan du kontakte kirkekontoret.

Dåbsjubilæum
Onsdag d. 2. september kl.
17.15 er alle fireårige inviteret til dåbsjubilæum i Framlev kirke. Til dagens ”Gudog-spaghetti” fejrer vi, at det
er fire år siden, at børnene
er blevet døbt med en festlig børnegudstjeneste, der
handler om, hvorfor vi bliver
døbt. Alle, der er døbt i Harlev eller Framlev kirke i 2016 får en invitation med posten. Hvis man
bor i her i byen, men er døbt et andet sted, kan
man ringe til Anna på kirkekontoret og tilmelde sig
86941005. Så kan vi have en gave klar til alle de fireårige, der kommer. Bagefter spiser vi sammen i
sognehuset (10 kr. for voksne, 5 kr. for børn).

Introduktion
konfirmand 2021

Tirsdag d. 25. august kl. 19 begynder undervisningen af det kommende års konfirmander med et arrangement for konfirmander og forældre. Vi samles
i Framlev kirke til en kort gudstjeneste, som handler om, hvad konfirmation går ud på, og vi fortsætter i sognehuset, hvor I får information om alt,
datoer og meget andet praktisk, bl.a. om den elektroniske tilmelding på www.folkekirken.dk. Selve
tilmeldingen foretager hver enkelt på denne hjemmeside med søgeord ”konfirmandtilmelding”.
I sognehuset vil der vil blive budt på lidt godt til
ganen.

Minikonfirmander

Til efteråret starter vi atter nye minikonfirmandhold. 3. klasserne inviteres til 2 timers minikonfirmand en dag om ugen i 10 uger. Vi arbejder hver
gang med bibelfortællinger, besøger vores smukke
kirke, lytter, synger og laver forskellige aktiviteter
sammen. Alle klasser vil blive indbudt samtidig og
de første 20, der melder sig vil komme med på det
første hold. Resten blive skrevet på venteliste til et
lignende minikonfirmandforløb i foråret.
Efterårsholdet begynder i uge 39 og afslutter i uge
49, hvor afslutningen vil ske 2. søndag i advent med
en festlig familiegudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker. Forårsholdet vil køre fra uge 12
og vil ligeledes slutte af en med gudstjeneste.
Klasserne får invitationen gennem skolen.
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ARRANGEMENTER

DEN STORE FORTÆLLING:
Bibelhistorier og musikalske
mesterværker

Genforeningskoncerten

Koncert i Harlev kirke søndag d. 30. august kl.
19.30.
Musik og kunst fletter sammen ved koncerten denne søndag eftermiddag, hvor de to musikere Dorthe Zielke, trompet, og Søren Johannsen, orgel, tager udgangspunkt i Arne Haugen Sørensens nyeste
og hidtil største maleri Den store fortælling.

med Den Danske Salmeduo, Harlev Koret og
Sabrokoret, der oprindelig var berammet til afholdelse d. 28. maj, flyttes grundet Corona-pandemien
i stedet til lørdag d. 3. oktober kl. 16 i Framlev kirke, hvor vi håber at kunne afholde den.
Den Danske Salmeduo består af Hans Esbjerg, piano og Christian Vuust, saxofon, optræder sammen
med de to lokale kor.

Maleriet blev ophængt 2017 i Århus Valgmenighed.
Musikerne er uddannede fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium og har spillet
sammen siden 1999.

Dorthe Zielke optræder ofte som solist og freelance
orkestermusiker. Søren Johannsen er til daglig organist i Christians Kirke i København.

Genforeningsturen
til Flensborg og Sønderborg og mødet med
Per Stig Møller udsættes til sidst i september eller oktober. Se herom i næste blad eller
på hjemmesiden/Facebooksiden.
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Organisten
midt i en Corona tid …

Forsamlingsforbud på grund af corona-pandemien
gør jo, at der hverken kan afholdes gudstjenester
eller korprøver.
Derfor har vores organist i stedet brugt de digitale
muligheder. Han har afholdt ugentlige korprøver
via videolink (se foto) med spire-, børne- og voksenkoret og har også jævnligt lagt musikalske indslag med orgel, klaver og eller sang på kirkernes
hjemme- og facebookside.
”Jeg er også glad for, at vi har kunnet afholde en
udendørs gudstjeneste for de ældre beboere på
Næshøjcentret tirsdag den 19. maj. Særligt de er jo
ensomme i denne svære tid, og her kan vi som kirke give et lille løft med dette initiativ”, siger Knud.

Konfirmander på LEJR
I efterhånden mange år – siden 2008 – har årets
konfirmander været på en weekend lejr – i starten
fra fredag til søndag, de seneste år fra fredag til lørdag. Alle gange har de været aktive i forberedelse
og afvikling af den efterfølgende søndagsgudstjeneste.
Her er eksempler på, hvordan
årets konfirmander oplevede opholdet.
”Det bedste ved konfirmandlejr er, at man selv
kunne vælge, hvem man ville sove på rum med, og
at man ikke bare kom på rum med folk man ikke
snakker med. Det var også god mad det var sjovt
at lave malerier med skrald og at der var folk som
fortalte om folkekirkens nødhjælp. Det var sjovt, at
der var et løb om aftenen. Det jeg lærte, var nogle af
konfirmand ordene”. Noah 7X
”Vi kunne løbe rundt og gøre hvad vi vil”. Jacob 7.Y
”Jeg synes at det fedeste ved konfirmand lejren var
sammenholdet, og vennerne ved det hele”. Mads B
7.Y
”Konfirmationslejren – det var rigtig sjovt med natløbet. Og opgaven med vores konfirmand ord, var
også rigtig fin. Det var en rigtig sjov og hyggelig tur”.
Hilsen fra Mathias 7.X
”Jeg synes det var en rigtig god og anderledes oplevelse. Det var en sjov måde at lære om Gud på. Og
så var det rigtig hyggeligt med veninderne”. Nicoline 7.Y
”Jeg lærte mere om hvad mit konfirmand ord betyder og det sjoveste og fedeste var natløbet og det
bedste var nok at det var vildt hyggeligt”. Simone 7.Y
”Jeg synes konfirmandlejren var virkelig fed, fordi
man var sammen med hele sin årgang. Man blev
bare rystet mere sammen”. Katrine S.M 7.X
”Jeg synes at der var nogle sjove aktiviteter og at det
var en god måde at lære noget på”. Julie 7.Y
”Jeg tror jeg ville være mere frisk hvis vi var kommet
tidligere i seng. Men det var stadigvæk hyggeligt.
De der konfirmationsplader (ikoner) vi skulle lave

var sjovt at lave, men det var også svært at finde på
hvad man skulle lave”. Annika 7.Y
Og her er oplevelsen set gennem øjnene på en
af de frivillige voksne, Erik Jespersen, som er
medlem af menighedsrådet.
”At have kontakten og være sammen med konfirmanderne er noget helt specielt, nogle dejlige oplevelser, meget lærerigt og utroligt livsbekræftende.
Flere gange mødtes vi frivillige med konfirmanderne.
Konfirmandlejren 2020 var i år fastsat til weekenden 6. – 8. marts 2020 på Silkeborg Lejren som er
beliggende ved Ahl Hage i Ebeltoft. Et dejligt naturområde og tæt ved strand og vand. En rigtig god
lejr, hvor vi kan være alle sammen. Vi var ca. 40
konfirmander og ca. 10 voksne.
Tiden gik, og vi kom ind i det nye år, og så var tiden
inde til, at vi skulle påbegynde tilrettelæggelsen af
årets konfirmandlejr. Alle løse ender blev samlet, og
ugen op til lejren havde køkkenholdet rigtig været
på madindkøb.
Fredag aften var planlagt med besøg af 3 unge
mennesker fra Folkekirkens Nødhjælp, der meget
interessant fortalte om deres rejser til de fattige lande i Afrika. Bagefter var der gode opgaver til konfirmanderne.
Senere på aftenen blev alle konfirmanderne bedt
om at tage udetøj og godt fodtøj på, og så mødtes vi
alle ude på pladsen foran lejren,
hvor spejderne fra Harlev havde arrangeret et rigtig
godt og indholdsrigt aftenløb.
Køkkenholdet havde tilrettelagt noget rigtig godt
morgenmad, som nogle trætte konfirmander spiste
stille og roligt. Dagen gik med at lave ikoner over
den enkeltes konfirmands vers, og de skulle så med
tilbage til Framlev Kirke, hvor de blev hængt op.
Dejlig at opleve og hjælpe konfirmander med dette.
Et rigtig godt resultat fra alle.
Opholdet blev rundet af med dejlig aftensmad +
nogle konkurrencer i spisesalen, hvorefter den stod
på oprydning og hjemkørsel.
Søndag morgen var der morgenmad i Sognehuset
og gudstjeneste i Framlev kirke med meget aktiv deltagelse af konfirmanderne”.
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Stien syd for Gl. Harlev
er flyttet igen

Kirken, den er et gammelt hus,
og dog ”vokser” den stadig!

1997 besluttede menighedsrådet at etablere en sti
til glæde for Gl. Harlevs borgere samt andre naturglade folk. Stien skulle gå fra forsamlingshuset
på Harlev Møllevej, syd om præstegårdsanlægget,
husene i Gl. Harlev og tilbage til Højbyvej. Kirkens
graver skulle slå græsset på stien.
Stien blev til, fordi menighedsrådet ville styrke
landsbyens fællesskab. På det tidspunkt var der
planer om beplantning af Åboskoven fra Harlev
Mølle til Åbo vandværk. Der blev tænkt på stisystemer, som i tilknytning til de gamle kirkestier, ville
give mange mennesker rigtig gode muligheder for
at komme ud og nyde naturen.

I efteråret 2018 besluttede menighedsrådet at øge
mulighederne for, at besøgende og personale kan
få endnu et sted, hvor man kan samles om arbejdet
og om tætte samtaler.

I 2005 tiltrådte Lea Skovsgaard som præst. Hun lejede ”trekanten” af forpagteren til sine heste. Det er
det stykke, som ligger syd for præstegårdshavens
østlige stendige og fortsætter over til fællespladsen.
Konsekvensen var, at man måtte flytte stien syd om
hestetrekanten. Se vedhæftede kort.
Menighedsrådets nye forpagter har her i foråret
pløjet præstemarken op. Han har igen inddraget
”trekanten”. Derfor er stien rundt om præstegårdshaven og syd om Gl. Harlev flyttet tilbage til sin
oprindelige beliggenhed.
Menighedsrådet håber, at alle finder ud af, at stien
er flyttet tilbage til sin oprindelige placering, og at
man igen vil bruge den og nyde udsigten, naturen
og tilslutningen til de offentlige stier.
Dorte Hansen
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Indtil da/nu kan man mødes med hinanden i Kirkehusets mødelokale eller – hvis man er mange – i
Sognehuset eller Konfirmandstuen. Præsterne har
indtil nu haft mulighed for fortrolige samtaler i enten præstekontoret i præstegården i Gl. Harlev eller
i et lille lokale i Kirkehuset i Framlev.
Det nye er, at der i forlængelse af Konfirmandstuen i præstegården etableres et helt nyt mødelokale med indgang fra præstegårdens gårdsplads. Her
kan man mødes uden ”forstyrrelse” af besøgende
på kirkekontoret.
Byggeriet startede omkring årsskiftet 2018/19.
Det er blevet gennemført hen over 2019, men det
løb ind i problemer med Kulturarvstyrelsens krav
vedrørende bygningens autenticitet/fredningskrav,
hvilket blandt andet medførte ændring af loftsbeklædning. I skrivende stund synes alle krav opfyldte, og rummet er møbleret og kan tages i brug.
Aksel Buchard

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

Aktivitet

Tid

Sted

9. juni

Orienteringsmøde

19.30

Sognehuset

30. august

Koncert

19.30

Harlev kirke

15. september

Valgforsamling

Ikke fastlagt

Sognehuset

3. oktober

Koncert

16.00

Framlev 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
Opstart sidste uge i august (mere info følger i lokalavis og på kirkernes facebook-side)
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

10

Harlev sogn

Framlev sogn

Dåb:
Ingen

Dåb:
16-02-2020

Viede/Velsignede:
18-04-2020
Ina og Nick Bick Madirazza

Viede/Velsignede:
Ingen

Begravet/bisat fra kirken:
Ingen

Begravet/bisat fra kirken:
24-02-2020
Malte Jensen (86)
28-02-2020
Erling Holm (78)
23-04-2020
Gitte Kalmeyer (84)
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Zilas Nygård Jepsen

Gudstjenesteplan
Dato

Framlev Kirke

Præst

Mandag d. 1. juni
2. pinsedag

10.00

Bente Madsen

Joh.6, 44-51
Livets brød

Søndag d. 7. juni
Trinitatis søndag

10.00

Bente Madsen

Matt 28, 16-20
Missionsbefalingen

Søndag 14. juni
1. s. e. Trin. II

10.00

Sonja Nicolaisen

Søndag 21. juni
2. s. e. Trin. II

10.00

Bente Madsen

Søndag 28. juni
3. s. e. Trin. II

10.00

Sonja Nicolaisen

Søndag 5. juli
4. s. e. Trin. II

10.00

Bente Madsen

Søndag 12. juli
5. s. e. Trin. II

10.00

Sonja Nicolaisen

Søndag 19. juli
6. s. e. Trin. II

10.00

NN

Matt. 19, 16-26
Den rige unge mand

Søndag 26. juli
7. s. e. Trin. II

10.00

NN

Matt. 10, 24-31
Udsendelsestalen

Søndag 2. august
8. s. e. Trin. II

Harlev Kirke

10.00

Søndag 9. august
9. s. e. Trin. II
Søndag 16. aug.
10. s. e. Trin. II

10.00
10.00

Søndag 23. aug.
11. s. e. Trin. II
Søndag 31. aug.
12. s. e. Trin. II

10.00
10.00

Prædiketekst

Luk. 12, 13-21
Lign. om den rige bonde
Luk. 14, 25-35
Efterfølgelse
Luk. 15, 11-32
Den fortabte søn
Matt. 5, 43-48
Om fjendekærlighed
Matt. 16, 13-26
Peters bekendelse

Bente Madsen

Matt. 7, 22-29 Hus på klippe
og hus på sand

NN

Luk. 18, 1-8 Lign. om enken
og dommeren

Bente Madsen

Matt. 11, 16-24 Jesu tale om
Johannes Døberen

NN

Luk. 7, 36-50
Kvinden i farisæerens hus

Bente Madsen

Matt. 12, 31-42
Træet og dets frugt
Dåbsjubilæum for 4-årige

Onsdag 2. sep.

17.15
Gud og spaghetti

Bente Madsen

Søndag 6. sep.
13. s. e. Trin. II

10.00
12.00

NN
NN

Matt. 20, 20-28
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Elisa Morberg Wejse flytter
fra Gammel Harlev til Odder

Kort før udgangen af april måned havde jeg en
samtale med Elisa, som jo på det tidspunkt næsten
var klar til sammen med sin familie at rykke teltpælene op i Gammel Harlev og flytte til det nye
arbejdssted og bosted i Odder. Udkommet af samtalen har fundet sin form her:
Elisa peger på nogle højdepunkter fra tiden i Harlev, ligesom hun glæder sig til det nye arbejdsliv og
det at bo i eget hus med egen have.

heden, hvor vi deler samme visioner for kirkens liv
og vækst. Ser frem til at være ledende præst og arbejde sammen med menigheden – om at række ud
til mennesker i Odder.
Jeg glæder mig også til at få min egen have. Jeg har
lige fået en afskedsgave af mine præstekollegaer i
provstiet – et gavekort til Knud Pedersens planteskole, så jeg ser frem til at skabe blomsterbede ved
vores nye hus i Odder”.

Af højdepunkter nævner Elisa disse:
”Når vi har haft ”Gud og grill” med masser af børn,
der har lyttet og sunget i kirken og bagefter haft
grillhygge og skovtur sammen i haven – både børn
og voksne.
Hver gang jeg har fået lov at døbe et barn, har det
også været et højdepunkt. Der er noget stort over at
modtage dåben som en gave fra vores himmelske
far, når man er baby og bare intet har gjort for at
gøre sig fortjent til gaven. Det er ren gave!
At få lov at gennemføre Alpha-kristendomskurset
med gode snakke, fantastisk fællesskab og trosvandring sammen.
Det at få lov at sidde i stuen hos lokale mennesker i
Harlev og være del af deres liv, når det er allersværest eller allermest glædeligt”.

Hvad siger familien?
”De tre ældste har alle gået på Rudehøj Efterskole,
som ligger i Odder, så de kender mere byen, end vi
forældre gør. De glæder sig til en menighed, hvor
der kommer mange andre unge. Tror vores yngste
er den, der er mest spændt på at skifte skole og
starte forfra, men hun har jo prøvet det før i Australien, så hun har godt med succes i bagagen. Som
familie ser vi frem til at være del af en menighed,
hvor der er masser af fællesskab ud over søndagens
gudstjeneste”.

Hvad glæder du dig til?
”Jeg glæder mig til at få et tæt samarbejde med det
øvrige personale og menighedsrådet ved frimenig-
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Jeg håber og tror, at du i dit nye arbejde vil finde
stor glæde og møde en engageret menighed. En tæt
kontakt til menigheden i Odder vil givetvis være til
gavn og glæde for både menigheden, din familie
og dig personligt. Så herfra skal lyde:
GOD VIND.		

Aksel Buchard

