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Mette Lise Bjerregård sygemeldt igen
Det er trist at skulle meddele, at Mette Lise Bjerregård er blevet syg igen. Mette Lise har været
sygemeldt siden 1. august og har fortsat sygeorlov.
Pastor Merete Holck tiltræder som vikar i Hårslev og Padesø sogne fra den 4. september og indsættes i Padesø kirke til høstgudstjenesten den
17. september af sognepræst Agnete Søndergaard Sørensen, Skovby-Ore-Guldbjerg. Merete
Holck vil andet sted her i bladet præsentere sig
selv.

nesten er der kaffe med gammeldags æblekage
og flødeboller i Andebølle Forsamlingshus. Her
vil vi igen hygge os med amerikansk lotteri og
vi vil synge nogle efterårssange. Det indkomne
beløb fra lotteriet med fine gevinster vil gå til
Folkekirkens Nødhjælp.

Ombygning maskinhus og graverhus
Efterhånden er pladsproblemerne blevet så påtrængende og at vi i menighedsrådet har besluttet
at udvide maskinhuset med 3 meter imod vest
for at få opbevaringsplads til de effekter, der nu
står i graverhuset. Efterfølgende kan vi inddrage
kapellet i graverhuset, hvor der bliver ét stort
rum med kontor og mødelokale og således vil
der blive ordentlige kontorfaciliteter for graveren.
Velfærdsforanstaltningerne bad/toilet vil samtidig blive ændret, således at de nu kan opfylde
lovens krav. Hidtil har vi haft dispensation fra arbejdstilsynet, hvilket kun har været en midlertidig løsning.
Udvidelsen af maskinhuset på 3 meter, har bevirket at sagen har skullet til udtalelse hos den
kgl. bygningsinspektør, Nationalmuseet og først
derefter kan Stiftet give tilladelse til byggeriet.
Det har forsinket processen, men sådan er reglerne nu engang.
Menighedsrådet har ingeniør Jørgen Bang som
sagkyndig på byggeriet.
Arbejdet er gået i gang i september og vi glæder os til at få nogle bedre faciliteter og arbejdsforhold.

Babysalmesang
Tirsdag den 3. oktober kl. 10 starter vi babysalmesang i samarbejde med Hårslev kirke. Forløbet er tilrettelagt for babyer fra ca. 2-10 måneder.
At synge sammen er nærvær og fællesskab - og
styrker samhørigheden mellem barnet og den
voksne. Det er en god mulighed for at være i det
smukke kirkerum og nyde den særlige klang på
en uformel måde. Vi slutter hver gang med
te/kaffe og tid til snak og hygge. Læs mere på
kirkens hjemmeside.

Reformationsjubilæum 1517-2017
Høstgudstjeneste i Padesø Kirke
Som det efterhånden er blevet tradition, afholdes
der igen høstgudstjeneste i Padesø Kirke søndag
den 17. september kl. 14. Igen i år står graver Ingrid Stengaard for, at kirken er smukt pyntet med
blomster og gamle høstredskaber. Efter gudstje-

Bogense provsti fejrer reformationsjubilæet her
i efteråret med en række forskellige arrangementer i nogle af provstiets kirker.
I Padesø Kirke får vi torsdag den 12. oktober
kl. 19.30 besøg af leder af Selskabet for Kirkelig
Kunst Lizzi Damgaard, der vil fortælle om arbej-

det med det nye antependium, som Dronning
Margrethe i anledning af reformationsjubilæet
har broderet til Slotskirken i Wittenberg, den
kirke, hvor Luther slog sine teser op på kirkedøren for 500 år siden.
Den meget festlige indvielse af antependiet i
Slotskirken vil Lizzi Damgaard også fortælle om
og vise billeder fra.

som sekretær og værtinde i Sømandskirken i
New York, så jeg har været vidt omkring. Jeg har
boet på Frederiksberg, i New York og på Langeland og bor nu i Egense uden for Svendborg,
hvor min mand er sognepræst.
Merete Holck

Allehelgensgudstjeneste
Søndag d. 5. november kl. 16 er der allehelgensgudstjeneste i Padesø Kirke. En allehelgensgudstjeneste er en stemningsfuld mindegudstjeneste,
hvor vi lader tankerne gå til dem vi har mistet
gennem årene, og vi hører navnene på dem vi har
mistet siden sidste allehelgen. Violinist Jovana
Vukusic medvirker ved gudstjenesten. Efter
gudstjenesten udleveres der lys til at tage med ud
på gravstederne.

Kirkehøjskolen på Nordfyn
Dronning Margrethes antependium.

Vikaren hilser på
Jeg glæder mig til at skulle i
gang med arbejdet som konstitueret sognepræst i Hårslev og
Padesø. Det sidste halvandet år
har jeg arbejdet som præstevikar forskellige steder i Fyens
Stift: i Fraugde-Allerup-Davinde, i Hjallese og i Nordlangeland pastorat.
Jeg bestod min teologiske kandidateksamen i
1986, så det tog mig 30 år at blive sognepræst. I
mellemtiden har jeg arbejdet med kommunikation i it-branchen, skrevet artikler i Berlingske
Tidende og Kristeligt Dagblad, taget en master i
journalistik, været præstesekretær og arbejdet

Dåb i Padesø Kirke
Barnedåb i Padesø Kirke siden sidste nummer
af kirkebladet:
Isabell Løgstrup Skals
Alberte Lund
Billeder af forældrepar med dåbsbørn kan ses
på hjemmesiden www.padesoekirke.dk

Litteraturaften
Onsdag den 15. november kl. 19.30 i Teglgården,
Bogense
Kirkehøjskolen på Nordfyn
indbyder til en aften om Merete
Pryds Helles slægtskrønike:
“Folkets skønhed”, udgivet på
Lindhardt og Ringhof i 2016.
Slægtskrøniken er baseret på
hendes egen familiehistorie.

Eftermiddagsgudstjeneste og juletur
Torsdag den 23. november kl. 14 afholder vi en
eftermiddagsgudstjeneste i Padesø Kirke. Efterfølgende er der arrangeret kaffe/kage på Kunstgården i Skovby. Herefter er der mulighed for at
kigge nærmere på juleudstillingen i Kunstgården. Tilmelding til kaffe senest 17. november til
Bente Lisberg på tlf. 21 40 91 83 eller bentelisberg@gmail.com.

MENIGHEDSRÅDSMØDER
Menighedsrådsmøderne er offentlige. Datoer,
dagsordener og referater er fremlagt i kirkens
våbenhus og kan også ses på kirkens hjemmeside www.padesoekirke.dk.

Høstgudstjeneste
Søndag den 17. september kl. 14 i Padesø Kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffe med æblekage og flødeboller i Andebølle Forsamlingshus.
Der vil være lotteri med fine gevinster, hvor det indkomne beløb går til Folkekirkens Nødhjælp.

Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 5. november kl. 16 i Padesø Kirke.
Alle helgens dag mindes vi vore døde og vi hører navnene på dem vi har mistet siden sidste allehelgen.
Violinist Jovana Vukusic medvirker ved gudstjenesten.
Eftermiddagsgudstjeneste og juletur
Torsdag den 23. november kl. 14 i Padesø Kirke.
Efter gudstjenesten kører vi i egne biler til Kunstgården i Skovby, hvor vi drikker kaffe samt ser
årets juleudstilling.

Tryk: Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

Dronningens antependium
Torsdag den 12. oktober kl. 19.30 i Padesø Kirke.
Leder af Selskabet for Kirkelig Kunst Lizzi Damgaard vil fortælle om arbejdet med det nye antependium til Slotskirken i Wittenberg.

ADRESSER

Gudstjenester i Padesø

Angående dåb, konfirmation, bryllup og begravelse i
Padesø Kirke rettes der henvendelse til sognepræsten.
Sognepræst: Mette Lise Bjerregård har sygeorlov.
Præstevikar: Merete Holck
e-mail: merh@km.dk
Graver: Ingrid Stengaard
Tlf. 64 83 19 27 el. 61 26 39 27. Priv.: Rørupgyden 14,
Rørup, 5560 Aarup. Tlf. 61 75 25 61.
e-mail: graverpadesoekirke@gmail.com
Organist: Kirsten Buskbjerg Lübker, Nyborgvej 236A,
5220 Odense SØ. Tlf. 26 68 50 44,
e-mail: buskbjerg@gmail.com
Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8,
Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf. 28 26 04 34.
e-mail: holzm268@gmail.com
Padesø Menighedsråd:
Kirsten Luunbjerg (formand)
Diget, Rugårdsvej 914, 5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 11 63. e-mail: kirstenluunbjerg@gmail.com
Bente Lisberg (næstformand)
Vædevej 5, 5462 Morud
Tlf. 21 40 91 83. e-mail: bentelisberg@gmail.com
Else Petersen (kasserer)
Andebøllevej 226, Andebølle, 5492 Vissenbjerg.
Tlf. 64 47 35 32.
e-mail: kassererpadesoekirke@gmail.com
Else-Marie Hansen (kirkeværge)
Nellerudgyden 34, 5471 Søndersø
Tlf. 64 83 15 16. e-mail: emhaugaard@gmail.com
Claus Friis
Sletterødvej 46, 5560 Aarup.
Tlf. 64 83 15 08. e-mail: cf@scan-visan.dk
Lotte Doré Kongstad Nellerod
Nellerudgyden 9, Hindevad, 5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 12 06. e-mail: lotte@nellerod.dk
Henning Søndergaard
Bogensevej 72, 5560 Aarup.
Tlf. 64 43 30 95. e-mail: bogensevej72@gmail.com

September
Søndag den 3. (12. søndag efter Trinitatis)
Kl. 9: Agnethe Søndergaard Sørensen
Søndag den 17. (14. søndag efter Trinitatis)
Kl. 14: Høstgudstjeneste

Oktober
Søndag den 1. (16. søndag efter Trinitatis)
Søndag den 15. (18. søndag efter Trinitatis)

November
Søndag den 5. (Alle Helgens dag)
Kl. 16: Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 19.
(23. søndag efter Trinitatis)
Torsdag den 23.
Kl. 14

December
Søndag den 3. (1. søndag i advent)
Kl. 19:
Musikgudstjeneste

De manglende tidspunkter vil blive oplyst
i ugeaviserne og på kirkens hjemmeside.

Hjemmeside: www.padesoekirke.dk
Kirkebladsudvalg: Kirsten Luunbjerg (konstitueret ansvarshavende redaktør), Else-Marie Hansen, Bente Lisberg, Henning Søndergaard, Else Petersen.
Tryk: Bogense Bogtrykkeri
Redaktion og foto: Ingrid Stengaard

Kirkebil
Der er kirkebil til gudstjenester og arrangementer i Padesø Kirke. Kirkebil bestilles senest kl. 12 dagen før hos Handybus,
tlf. 64 43 10 04.

