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Tillid
Jeg har tillid til,
at jeg vil forlade denne verden
opfyldt. At jeg vil
have mange gode
minder, og at jeg
vil have følt mig
elsket. Jeg stoler på, at livet vil
give mig præcis,
hvad der skal til
for, at jeg, over
tid, bliver til mig.
Indtil jeg for nyligt blev far, havde jeg aldrig forestillet mig, at jeg ville blive synderligt gammel. Jeg
har haft en fornemmelse af, at livet præsenterede
sig selv for mig i en ubønhørlig hast. At et helt livs
indtryk blev mig givet komprimeret og fortættet.
Jeg husker hvert et ansigt, hver en stjerne. Jeg hører fuglene og mærker vinden. Jeg tænker, og jeg
misforstår.
Hvert smil jeg har fået, har jeg gemt. Så jeg bliver
træt, men taknemmelig. Jeg kan ikke begribe, hvor
meget livet egentligt er; derfor insisterer jeg på at
huske hver en følelse og hvert et betydningsfuldt

øjeblik. Og jeg gør mig umage, umage med at nyde
det liv, som går så hurtigt. Følelserne tårner sig op,
og jeg bliver overvældet og ked og overrasket og
fantastisk glad. Jeg bliver ældre uden at ældes.
Med min søns ankomst er livets hast sat ned. Han
vokser hurtigt, men lige præcist langsomt nok til, at
jeg kan følge med. Fingrene strækker sig og rækker
ud efter smil og omfavnelse. Benene lokker ham
med ud i havnen, hvor han kan mærke græsset
under sine fødder. Vinden kysser hans røde kinder, og verden har tydeligvis tid til ham. Guds fjerklædte engle synger for ham, mens der bliver mere
og mere af ham. Livet er et vidunderligt under. Og
tiden kan sættes i stå, ved at se på noget, som vokser. Ved at se på markene, på blomsterne, på græsset i haven. Der er indbygget en tillid i den insisterende langsomlighed. Det hele skal nok gå, og vi
når det nok uden at skynde os meget.
Min søn, græsset og markerne vokser i et tempo, hverken du eller jeg kan skynde på. I livets
langsomlighed finder vi også tillid. Det er en god
trøst at huske på, at livet også har tid til det langsommelige. Jeg ved nu, at jeg ikke behøver skynde
mig at leve, for jeg har tillid til, at livet kan leves
langsommere.
Mads Juul Munch

En at tale med
Hvor går man
hen med det
man ikke kan
løse, og det
man ikke kan
leve
med?
Hvem henvender man sig til, når man ikke slår til, og aldrig
helt er god nok? Hvem taler man med om sin
tro og sin tvivl?
Du kan kontakte en præst. Vi er klar til at tale
med dig, og vi har tavshedspligt, så enhver trygt

kan lette sit hjerte i vished om at intet af det sagte kommer videre. Intet er for småt eller forkert
at komme med.
Vi har grundig uddannelse i hjælpende samtaler, og vi har erfaring i at lytte, også til det som
er svært. Ønsker du – eller kender du en, som
måske kunne trænge til en samtale, så tøv endelig ikke med at kontakte
enten
Bente Madsen 61 27 12 69 bmad@km.dk
eller
Mads Juul Munch 28 57 03 42 mjmu@km.dk
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KIRKELIGE AKTIVITETER

To høstgudstjenester

Alle helgen

Søndag, den 20. september, kl. 10 er der høstgudstjeneste i Harlev kirke. Harlev Koret medvirker, og efter gudstjenesten serveres der kaffe og
kage i Konfirmandstuen.

Farvel og tak til Elisa

Søndag, den 1. november – Alle helgensdag – kl.
10 er der mindegudstjeneste i Framlev kirke, og
traditionen tro supplerer dansk-brasilianske cellist
Rebecca Fuglsig organisten med meditativ musik.
Rebecca er ved at afslutte sin uddannelse og optræder med en solokoncert i Musikhuset 2. november.

Årets høstgudstjeneste i Framlev den 27.
sept. kl. 10 bliver afskedsgudstjeneste for Elisa Morberg Wejse, som fik nyt arbejde sidst på
foråret. Coronalukning har forhindret os i at få lov
at tage afsked med manér tidligere og sige Elisa
tak for det store arbejde, hun har gjort ikke mindst
for børnefamilierne i Harlev-Framlev. Elisa prædiker ved gudstjenesten, og menighedsrådet inviterer
derefter til reception med frokost og festligt samvær for alle i sognehuset.

Gudstjenesten vil være en særlig mindegudstjeneste for de, der er døde i årets løb i Harlev og Framlev sogne. Navnene på de døde vil blive læst op
under lystænding. De pårørende, som har mistet
det forgangne år, vil modtage invitation med posten. Dog er alle velkomne til på denne måde at
mindes dem, vi savner. Efter selve udstjenesten vil
der være mulighed for at tage et kirkegårdslys med
til sit gravsted.

Gud og spaghetti

Gud og gule ærter

Vi mødes i Framlev kirke den første onsdag i
hver måned kl. 17.15 til 25 minutters munter gudstjeneste i børnehøjde med sang og gode historier
fra Bibelen. Børn i alle aldre er velkomne. Bagefter
spiser vi sammen i Sognehuset, hvor der er tid til
voksensnak og plads til børnenes leg.
Vi ses 3. nov. og 2. dec.
1. gang er udsat pga. corona.
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Traditionen tro inviterer vi den 12. november kl.
17.00 til gudstjeneste i Framlev kirke. Denne gang
vil Mads Juul Munch stå for en kort og folkelig
gudstjeneste. Derefter er der traditionelle gule ærter med tilbehør i Sognehuset. Der købes drikkevarer på stedet. Al overskud går til kirkens julehjælp
i sognene, så tag godt med skillinger med! Pris for
maden er 40 kr.

ARRANGEMENTER

Valg til menighedsrådet
2020 – 2024
For 4 år siden
så
oplægget
til menighedsrådsvalg ud,
som det ses
her på siden.
Denne gang
har processen
hen mod valget været præget af CORONA-epidemien,
og alle deadlines er blevet
ændret under
hensyntagen

Som anført ovenfor har vores liv været og er fortsat
under pres af den voldsomme pandemi. Når vi forsamles i kirkerne eller i Sognehuset, konfirmandstuen eller andre steder, skal vi i endnu en periode
forholde os til de sundhedsfaglige krav/opfordringer. Det er sandsynligt, at visse af de arrangementer, der omtales inde i dette nummer af Sognebladet, vil komme til at bære præg af den aktuelle
smittesituation.

Derfor denne opfordring: Tjek på kirkens hjemmeside og/eller kirkens Facebookside, om der skulle være særlige forholdsregler for det aktuelle arrangement.
Aksel Buchard

Musikalsk legestuge
og babysalmesang

til genåbningen af landet.

Musikpædagog
Stine Pedersen har
introduceret
sang
og musik for mange småbørn i Harlev
igennem flere år.

Det har være forbundet med store vanskeligheder
at holde de fornødne møder forud for valget, men
for et par uger siden – den 18. august kl. 19 – afvikledes det årlige Orienteringsmøde i Sognehuset,
hvor menighedsrådet fortalte om arbejdet i rådet
og om det forstående valg, som adskiller sig fra
tidligere valg. Fra i år kan valghandlingen ske på
Valgmødet, som finder sted i Sognehuset 15. september kl. 19.
Tidligere var der en længere procedure, som afsluttedes med et valg senere i efteråret. Nu kan valget
afgøres allerede 15. september. Dog er er en ”kattelem”: Der kan indgives en kandidatliste senest 4
uger efter valgmødet, hvorefter der afholdes valg
mellem denne liste og de, der blev valgt 15. september.
Vores menighedsråd fortsat er sammensat af valgte
fra hvert af de to sogne, og derfor sker valghandlingen 15. september hver for sig – og dog samtidigt – i Sognehuset. Antal af valgte medlemmer
afhænger af antal folkekirke-medlemmer ved årsskiftet: Harlev 991, Framlev 2924. Hvert sogn vælger i udgangspunkt 5 medlemmer. Derudover vælges 1 medlem for hvert påbegyndt 1000 medlemmer, altså 2 medlemmer i Framlev. Det nyvalgte
menighedsråd består af 12 valgte medlemmer + de
ansatte præster. Herefter konstituerer rådet sig selv.

Forløbet
fortsætter
igen i efteråret med 8
fredage. Det afsluttes
med en småbørnsgudstjeneste tirsdag
1. december kl. 17 i
Harlev kirke med efterfølgende spisning i
konfirmandstuen.
Der bliver igen to hold: Musikalsk legestue for
børn på 1-5 år kl. 9.15-10.30.
Babysalmesang for 0-1 årige kl. 10.30-12.00.
De 8 gange bliver på følgende datoer i konfirmandstuen i Gl. Harlev:
Oktober: 2., 9., 23., 30.
November: 6., 13., 20., 27.
Afslutningsgudstjeneste: Tirsdag 1. december kl. 17.
Der bliver serveret forfriskninger til børn og voksne. Tilmelding skal ske til Stine Pedersen på: tlf. 25
37 33 93 eller e-mail: bundoline@hotmail.com
Dorte Hansen
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ARRANGEMENTER

Studiegruppe
Studiegruppen er
åben for alle, der
har lyst til at tale
sammen om liv
og tro under uformelle former. Vi
tager afsæt i søndagens tekst og prøver at åbne den
med billeder og litteratur og egne erfaringer, - og
så tager vi fat på de spørgsmål, man ellers aldrig
får stillet. Hvad har denne tekst egentlig på hjerte?
Hvad siger den os, lige her og nu? Og hvad stiller
vi op med de dele, vi ikke kan forklare eller forliges med?
Det kræver ingen særlige forudsætninger eller forberedelse at deltage. Vi mødes i konfirmandstuen
i Gl. Harlev første gang tirsdag, den 6. oktober, kl.
19.30. Gruppen ledes af sognepræst Bente Madsen. Tlf. 61 27 12 69. Datoer for efteråret er tirsdag
d. 6/10, 24/11 og 15/12.

Fortælling for livet
Hylderne bugner
af gode historier,
som sjældent får
lov at folde sig ud
i levende live. Det
vil jeg gerne råde bod på. Derfor: Hank op i naboen eller strikketøjet eller begge dele, kridt skoene og kom til Sognehuset i Framlev sidste onsdag
formiddag i hver måned kl. 10. Her vil jeg læse
gode historier fra litteraturens skatkammer, og der
vil være god tid til en kop kaffe, en snak og en
fællessang eller to. Første gang er onsdag d. 30.
september.
Bente Madsen

Udflugt til Sønderjylland
Fredag 25. september kører vi
fra SOGNEHUSET
i Framlev kl. 7.00
og har en pause efter en times kørsel,
hvor der serveres rundstykker. Husk selv at medbringe kaffe/te. Videre til rundvisning i Broager kir-
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ke, en af Danmarks få landsbykirker med 2 tårne.
Derefter til frokost på Kværs Kro.
Næste besøg er på Museum Dybbøl med rundvisning, hvorefter vi kører til Sønderborg Slot, og efter
endt rundvisning der går turen til Middelfart, hvor
vi nyder aftensmaden på kursuscenter Serverin.
Vi forventer at være hjemme ca. kl. 21.00.
Praktiske oplysninger: Deltagerbetaling 500 kr. betales i bussen – tilmelding til Kirkekontoret senest
18. september på tlf. 86 94 10 05 eller mail harlev.
sogn@km.dk – turen gennemføres med én bus, så
”først til mølle” gælder for tilmelding.
Hvis brug af værnemidler kræves/anbefales, sørger
kirken for sådanne til deltagerne.

Sangaften
med Erik Sommer
og Harlev Koret
torsdag d. 8. oktober kl. 19.30 i
Sognehuset.
Komponisten Erik
Sommer har skrevet
melodier til hundredvis af sange og salmer, men
især én er blevet folkeeje: ”Du, som har tændt millioner af stjerner”.
Erik Sommer vil denne aften fortælle om baggrunden for denne populære melodi, men vi skal også
synge et udpluk af hans andre melodier.
Velmødt til en sang- og fortælleaften, hvor også
Harlev Koret medvirker med en nyere aftensalme
med melodi og korsats af Erik Sommer og markerer
dermed sit 30 års jubilæum!

Studiekreds
i konfirmandstuen
Sognepræst Mads Juul Munch inviterer til studiekreds fire aftener i efteråret. Studiekredsen er åben
for alle.
Vi læser ‘Jesus’ af Kasper Bro Larsen (Lektor ved
teologi på Aarhus Universitet). Bogen er en del af
serien ’Tænkepauser’. Ved læsningen af bogen bliver vi klogere på såvel den historiske Jesus som
den mystiske. Fra gang til gang læser vi et antal
sider, og skønt bogen er kort og let læselig, giver

den dog mere end tilstrækkeligt fra sig til, at alle kan
blive klogere. Den første
onsdag udleveres bogen
til de tilmeldte, og der gives en introduktion til emnet og studiekredsen. Deltagelse er gratis, og bogen
må efterfølgende beholdes.
Studiekredsen afsluttes med
et foredrag d. 11 november kl. 19 i Konfirmandstuen ved lektor René Falkenberg fra Aarhus Universitet. Foredraget er for alle interesserede, og altså
ikke kun studiekredsmedlemmer. René vil fortælle
meget mere om den historiske Jesus og forskellige
tilgange til emnet. Foredraget er ganske gratis og
åbent for alle.
Studiekredsen vil finde sted på følgende datoer kl.
19.00-20.30: d. 21.10; d. 28.10; d. 4.11 og d.
11.11.

grafi om denne kvinde.
Bogens titel er Dristig
som en mand.
Renna Hauch var en
væsentlig figur i sin
samtids kulturelle miljø. Hun mødtes med
og øvede indflydelse
på tidens store mænd:
H.C. Andersen, B.S. Ingemann, Adam Oehlenschläger og Georg Brandes.

Tilmelding inden d. 1.10 til Mads Juul Munch,
mjmu@km.dk

Tirsdag den 27. oktober kl. 19.30 fortæller
Lone i konfirmandstuen i Harlev om denne kontroversielle kvindes historie.

Hendes markante holdninger, hurtige domme og
skarpe tunge kunne vanskeligt forenes med tidens
kvindeideal. Men hun lod sig bestemt ikke nøjes
med den rolle og kæmpede for noget mere og bedre. Hun var på alle måder anderledes og rabiat; så
rabiat at hun meldte sig ud af Dansk Kvindesamfund, fordi hun syntes, de andre medlemmer ikke
var radikale nok i deres kvindeoprør.

Præsten er vært ved lidt at drikke og tygge på.
Om bogen: Jesus er en superstar. Alle kender ham,
mange forguder ham, og en del historikere tror,
han havde sin gang på jorden. Var Jesus militant
oprørsleder, gudsbenådet storyteller eller slet og ret
Guds søn? Halleluja for Kasper Bro Larsen, teologisk snushane på Aarhus Universitet, der har sat
sig for at optrevle verdenshistoriens største kriminalgåde.

Dristig som en mand

Mosekongens Hofkapel
Fredag 20. november kl. 19 medvirker
renæssance-orkestret
Mosekongens Hofkapel ved en cafekoncert
i Sognehuset. Emnet er
Shakespeare og musikken omkring ham i
England.

Frihedssøgende og frygtløs.
Sådan var Renna Hauch, der
levede fra 1811 til 1896. I et
digt skrev hendes mand, digteren Carsten Hauch, at hun var
”dristig som en Mand”.

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. Der bliver
spillet på instrumenter, som er typisk for den tid:
Træfløjter, gamber, dulcian og basun.

Lektor og journalist Lone
Krogsholm, Harlev, har skrevet en historisk biblio-

Orkesterleder er Ingrid Garnæs og musikken ledsages af nogle ord fra Henrik Jørgensen.

– en aften om rebellen Renna Hauch
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Mads Juul Munch
Du og din familie,
Helene og lille Arthur,
flyttede ind i Harlev
præstegård for en måneds tid siden – også
Sognebladet byder jer
hermed velkommen.
I flyttede fra en moderne bolig i Stensballe til en fredet præstegård, der sikkert
har en størrelse og et
antal rum, der på alle
måder kan ”stå mål” med den, som I kom fra!
Hvordan vil du og din hustru beskrive den forandring – hvilke tanker gør I jer om at bo et sted med
laaang historie?
Mads: “Det er selv sagt en stor omvæltning, men
det sagt, så føler vi os allerede hjemme her. Husets historie bærer i sig mange gode minder, og
det mærkes. Haven er vidunderlig, og vi glæder os
over, at også andre finder lejlighed til at spadsere
rundt i den og tage en tur på en af gyngerne.
Kirken og kirkegården ligger lige over for huset, og
det er fantastisk. Jeg har, som præst og menneske,
mulighed for og lejlighed til at hilse på de besøgene på kirkegården og høre deres historie. Korte
snakke kan hurtigt blive til lange samtaler, og det
finder jeg stor glæde i. For Arthur betyder det at bo
i præstegården, at der næsten dagligt er nye, spændende mennesker at hilse på og snakke med; og
han nyder det!”
Helene: “Præstegården har rigtig nok en lang historie, og det er vores intention at honorere denne historie ved at åbne gårdens døre og havens porte til
mange gode arrangementer. Menigheden vil blandt
andet blive inviteret til at finde påskeæg og spise
æbleskiver her.”
Mads: “Alle i Harlev-Framlev og omegn må vide sig
sikre på, at der i præstegården bor mennesker, som
vil fællesskabet og samtalen. Vi har altid kaffe på
kanden her.”
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Efter aftale er din første ”præsteklumme”
tilføjet en gengivelse af et kunstnerisk
værk, som viser en
kobberplade, hvor du
med en ridsenål har
skabt et non-figurativt
værk, der sætter tanker i gang hos beskueren. Prøv at beskrive, hvordan du ser en
sammenhæng mellem
dit virke som præst og dit virke som billedkunstner
og som digter.
“Der består en sammenhæng; det mener jeg. Jeg
tror, det kan handle om opmærksomhed. Som
præst såvel som for billedkunstner og digter gælder det om at være opmærksom. Om at se det, som
ikke altid er tydeligt.
I min gerning som præst kan det for eksempel
være at se en tåre, som endnu ikke er nået op i
øjet. At se en bekymring bag et smil.
Som digter handler det også om at være opmærksom. Være opmærksom på fænomener, følelser og
naturen. Hvad gemmer der sig for eksempel i en
lun brise? Eller hvor mange stykker går en knust
drøm i?
Som billedkunstner er det lidt den anden vej rundt.
Med penslen, raderingsnålen eller leret holder jeg
af at skabe abstraktioner over de emner, som optager mig. Senest har mine værker kredset om opstandelsen. Jeg har derfor malet en del med sort
blæk, som for at forsøge at male lys med mørke.
Den tanke går så igen i mine prædikener fra den
sidste tid, hvor jeg har forsøgt at sætte mørket i en
ny og lysere sammenhæng. Et menneske formes i
et hav af mørke og bølger under en moders bryst.
En fugl lukker lyset ind i sit mørke æg, når den er
klar til at møde verden. Jesus stod ud af den mørke
grav. Ja, sådan er der en sammenhæng. Tankerne
flytter med rundt fra embedet, til penslen til digtene.”

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
15. september
25. september
30. september
6. oktober
8. oktober
21. oktober
27. oktober
11. november
12. november
20. november

Aktivitet
Valgmøde
Udflugt til Sønderjylland
Fortælling for livet
Start på studiegruppe
Sangaften – Erik Sommer
Studiekreds
Dristig som en mand
Foredrag
Gud og gule ærter
Shakespeare Koncert

Tid
19.30
07.00
10.00
19.30
19.30
19.00
19.30
19.00
17.00
19.00

Sted
Sognehuset
Sognehuset
Sognehuset
Konfirmandstuen
Sognehuset
Konfirmandstuen
Konfirmandstuen
Konfirmandstuen
Framlev kirke + Sognehuset
Sognehuset

Opstart på korene udskydes pga. corona-situationen.
Der gives besked om opstart senere.
Knud Bagger

Kirkelige handlinger
Harlev sogn

Framlev sogn

Dåb:
13-06-2020 Tea Feldberg

Dåb:
23-05-2020
14-06-2020
05-07-2020
25-07-2020

Viede/Velsignede:
Ingen
Begravet/bisat fra kirken:
03-06-2020 Gerda Vind (89)
16-06-2020 Vagn Jørgensen (90)
30-06-2020 Niels Christian Frederiksen (85)

Loui Juan Esbensen
Holger Sønderby Sivholm
Viggo Kongensholm Russi
Mathias Grosmann Fink

Viede/Velsignede:
11-07-2020 Ninna Vejlebo Nordtop og
Søren Vejlebo Nordtop
Begravet/bisat fra kirken:
10-05-2020 Karl Vagn Nielsen (83)
22-05-2020 Ivan Kurt Nielsen (79)
24-05-2020 Arne Hegelund (86)
10-06-2020 Edel Madsen (99)
25-06-2020 Egon Sørensen (82)
01-07-2020 Otto Lorentzen (94)
06-07-2020 Jørgen Henrik Andersen (84)
27-07-2020 Bent Lyshøj (85)
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Gudstjenesteplan
Dato
Søndag d. 6/9
13. s. e. tr.
Søndag d. 13/9
14. s. e. tr.
Søndag d. 20/9
15. s. e. tr.

Søndag d. 27/9
16. s. e. tr.
Afskedsgudstjeneste
for Elisa M. Wejse
Søndag d. 4/10
17. s. e. tr.
Dåbsjubilæum
Søndag d. 11/10
18. s. e. tr.
Søndag d. 18/10
19. s. e. tr.
Tirsdag d. 20/10
Søndag d. 25/10
20. s. e. tr.

Harlev Kirke

Prædikentekst

Bente Madsen

Joh. 5, 1-15

Mads Juul Munch Luk. 10, 38-42

10.00 Høstgudstj.
Frokost og reception i sognehuset.

Elisa Morberg
Wejse
Bente Madsen

10.00

Joh. 11, 19-45

Mads Juul Munch Mark. 2, 14-22
10.00

Bente Madsen

10.00

Joh, 15,1-11

Mads Juul Munch Joh 1, 35-51
14.15

Bente Madsen

10.00 BUSK-gudstj.
Spejderne medv.
10.00
Mindegudstjeneste
m. cellist
17.15 Efterfølgende
mad i sognehuset
10.00
Harlev Koret medv.
17.00 Efterfølgende
middag og sang i
sognehuset

Torsdag d. 12/11
Gud og gule ærter

Præst
Karin Gotlieb

10.00
Høstgudstjeneste
m. Harlev Koret
Kaffe og kage i
konfirmandstuen

Onsdag d. 4/11
Gud og spaghetti
Søndag d. 8/11
22 s. e. tr.

Tirsdag d. 22/12

Næshøjcentret

10.00

Søndag d. 1/11
Alle Helgens dag

Søndag d. 15/11
23. s. e. tr.
Tirsdag d. 17/11
Søndag d. 22/11
Sidste s.i kirkeåret
Søndag d. 29/11
1. s. i advent
Tirsdag 1/12
musikalsk
småbørnsgudstj.
Søndag d. 6/12
2. s. i advent
Søndag d. 13/12
3 s. i advent
Søndag d. 20/12
4 s. i advent

Framlev kirke
9.00 og 11.00
konfirmationer

Bente Madsen

Mat. 21, 28-44

Mads Juul Munch
Matt. 5, 1-16
Bente Madsen
Bente Madsen
Lone Hindø

Matt. 18, 1-14

Mads Juul Munch
Bente Madsen

10.00

Mads Juul Munch Mark. 12, 38-44
14.15

Bente Madsen

10.00

Bente Madsen

10.00

Matt. 11, 25-30

Mads Juul Munch Matt. 21, 1-9

17.00
Efterfølgende mad
i konfirmandstuen

Bente Madsen
10.00

Bente Madsen

10.00

Luk. 21,25-36

Mads Juul Munch Matt. 11, 2-10
10.00
14.15
julegudstjeneste

Bente Madsen

Joh 1, 19-28

Bente Madsen

Luk 2, 1-14
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KFUM-spejderne i Harlev-Framlev

Sommeraktiviteter i Coronaens tegn
Spejdermøderne i foråret var, som alt andet, lukket ned for at forhindre smittespredning af Covid-19. Helt lade være med spejderaktiviteter var
dog svært, så vi satte gang i HjemmeSpejd, som
var en daglig spejderopgave eller udfordring, som
vi lagde ud på Facebook, og som spejderne løste
hjemmefra og lagde et billede op af. Langt de fleste af vores spejdere deltog i det. Så da vi fik lov til
så småt at starte op med fysiske møder i midten af
maj, var spejderfærdighederne ikke glemt. Det var
dog tydeligt, at spejdere og ledere havde savnet de
ugentlige møder, så alle var indstillet på at komme i
gang igen med afstand, håndsprit og i små grupper.
Der blev også åbnet op for muligheden for sommerlejre, dog med masser af restriktioner, så intet blev som det var planlagt i starten af året.
Bævere og Ulve plejer at være afsted sammen på
en uges lejr, men måtte i år dele sig op for ikke at
blive for mange.
Bæverne tog en sommeraktivitetsdag i vores egne
rammer på Stationen i Harlev.
Ulvene tog en 3-dages sommerlejr i uge 27 i Frydenlundhytten i Jeksendalen, med temaet ”En
eventyrlig lejr”, som bød på besøg af selveste H. C.
Andersen og forskellige eventyrfigurer. Afslutningen med forældre foregik i silende regn og med
glade rødkindede ulve.
Tropsspejderne, der skulle have været på udlandstur, tog et par dage i kano på Gudenåen i storm og
regn. Men alle kom godt igennem og havde en god
tur. Vi har god grund til at være stolte af vores seje
unge spejdere!
På spejderkursus i ferien
Fire af tropsspejderne brugte også en uge af deres
ferie på at deltage Roland1 spejderkursus. Roland1
er det første i rækken af KFUM spejdernes ung-
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domskurser og er en blanding af indledende lederkursus og kursus i praktiske spejderfærdigheder.
Vi gør i Harlev-Framlev gruppe meget for at opfordre vores spejdere til at tage på kurserne, fordi vi
oplever, at de kommer tilbage med en masse oplevelser, selvindsigt og nye spejdervenner fra hele
landet.
Vi melder klar igen
Vi starter et nyt spejderår her i starten af august, og
er klar til at modtage nye spejdere i alle enheder.
Har I lyst, så mød op ved Spejderhuset Stationen
og prøv et par gange og se om det er noget for jer.
Familiespejder er fælles oplevelser gennem aktiviteter for børn i alderen 3-6 år med forældre (eller
bedsteforældre). Første gang efter sommerferien er
lørdag den 15. august kl. 10-12.
Bævere er for børn i 0. og 1. klasse. Første gang
for nye bævere er mandag den 31. august kl. 17.3018.45.
Ulve er for børn i 2. og 3. klasse. Første gang for
nye ulve er tirsdag den 18. august kl. 18.00 – 19.30.
Juniorspejdere går i 4. og 5. klasse. Juniorspejderne mødes første gang onsdag den 19. august kl.
19.00 – 20.30
Tropspejdere er unge i 6. klasse – 17 år.
Første gang er torsdag den 20. august kl. 19.00 –
21.00.
Vi er også på udkig efter ledere til alle enhederne,
så har du lyst til at bruge noget af din fritid på meningsfulde aktiviteter med børn og unge, så kom
forbi. Man er aldrig for gammel til at starte som
spejder, - så kom og vær med!
Med spejderhilsen
Gitte Kudsk

Find yderligere information og se fotos her:
http://www.spejdernet.dk/hf

