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Tak
Den 1. juli blev jeg som bekendt indsat her i
mine nye sogne. Det blev en dejlig dag med to
gode gudstjenester og sang og samvær under
blodbøgen i præstegårdshaven bagefter. Borgerforeningen i Hårslev havde sat Dannebrog op i
alle byens gader, og mange var mødt op for at
fejre gudstjenesterne. Jeg og min familie er
taknemmelige for modtagelsen. Tak.
/Nana Hauge

Høstgudstjeneste

KIRKEHØJSKOLEN PÅ NORDFYN
Koncert med Horne Mandskor
Fredag d. 14. sept. kl. 19.30 i Særslev Kirke
Horne Mandskor blev stiftet i 1845 – og har i
dag ca. 40 sangere. Koret synger flerstemmigt
– og et blandet repertoire fra klassisk kirkemusik til danske og engelske sange, opera og musical. Horne Mandskor giver både koncerter i
kirker og ved private fester. Koret tager også på
koncertrejser og har et særligt venskab med et
norsk mandskor.

Som det efterhånden er blevet tradition, afholdes
der igen høstgudstjeneste i Padesø Kirke søndag
d. 9. september kl. 14.00. Som sædvanligt står
graver Ingrid Stengaard for, at kirken er smukt
pyntet med blomster og gamle høstredskaber.
Efter gudstjenesten er der, som noget nyt, kaffe
med lagkage og småkager i Rørup Borgerhus.
Her vil vi hygge os med amerikansk lotteri og vi
vil synge nogle efterårssange. Det indkomne
beløb fra lotteriet med fine gevinster vil gå til
Frelsens Hær.

Ved koncerten i Særslev kirke vil Horne
Mandskor både synge kirkelige korværker og
så følger fællessange med nogle af de gode,
gamle danske sensommer- og høstsange, så vi
alle får rørt stemmerne. Siden følger en verdslig afdeling med bl.a. flere velkendte musicalsange. Koncerten bliver i to afdelinger med en
pause midtvejs, hvor der serveres kaffe/te og
lidt til den søde tand i våbenhuset. Gratis adgang.

Radiogudstjeneste
Den 30. september kl. 10.00 skal højmessen i
Hårslev transmitteres til radiogudstjenesten på
P1. Der sendes direkte. Det ville glæde mig hvis
også mine sognebørn i Padesø ville deltage. Der
er kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
/Nana Hauge

MORTEN KORCH
AFTEN
Torsdag den 11. oktober kl.
19.30 er der Morten Korch på
programmet i Padesø kirke.
Lene Crone Nielsen, der er studenterpræst ved Syddansk Universitet og præst
ved Hjallese Kirke, kommer til Padesø Kirke
med et foredrag om den folkekære forfatter Morten Korch.
Morten Korch er Danmarks mest læste forfatter
og næsten alle kender Morten Korch og har set
mange af de film, der er lavet over hans romaner.
Udover de mange romaner har Morten Korch
også skrevet fynske historier, som er meget morsomme.
Lene Crone Nielsen vil præsentere os for en
rejse i Morten Korchs univers og det bliver ikke
kedeligt.
Man kan se frem til en spændende aften i Padesø
kirke.

JULETUR
Torsdag den 15. november kl. 14.00 går turen til
Humlemagasinet, hvor vi skal se de fint pyntede
juletræer og de flot dækkede borde.

Allehelgensgudstjeneste
Ved gudstjenesten den 4. november kl. 16.00
tænder vi lys og
mindes
årets
døde. Violinist
og
bratschist
Agata Stanczyk
spiller til gudstjenesten.

Strikkede dåbsklude
Alle børn der bliver døbt i Padesø og Hårslev
kirker, får ved dåben en strikket dåbsklud med
hjem. Dåbskluden bliver forinden brugt til at
tørre barnets hoved ved dåben.
Dåbskludene er forskellige, men fælles for dem
alle er, at de er strikket med et kristent symbol
på.
Det er graver Ingrid Stengaard der strikker
dåbsklude til begge kirker.

Vi indleder i Padesø Kirke med en kort gudstjeneste kl. 14, hvorefter vi kører til Humlemagasinet, hvor vi drikker kaffe i de hyggelige stuer og
derefter ser juleudstillingen.
Af hensyn til kaffen er der tilmelding til Bente
Lisberg tlf. 21 40 91 83 eller mail: bentelisberg@gmail.com senest den 8. november.

Husbesøg
Jeg vil altid gerne komme på besøg, blot man
er venlig at anmode derom. Du er også altid
velkommen til at komme i præstegården. Du
kan henvende dig om alt, stort som småt eller
bare en snak. Der registreres ikke og føres ikke
journal. Jeg har tavshedspligt. /Nana Hauge

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 9. september kl. 14 i Padesø Kirke.
Efter gudstjenesten er der kaffe og hyggeligt samvær i Rørup Borgerhus.
Der vil være lotteri med fine gevinster, hvor det indkomne beløb går til Frelsens Hær.

Allehelgensgudstjeneste
Søndag den 4. 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 og bratschist Agata Stanczyk medvirker ved gudstjenesten.
Eftermiddagsgudstjeneste og juletur
Torsdag den 15. november kl. 14 i Padesø Kirke.
Efter gudstjenesten kører vi til Humlemagasinet, hvor vi får kaffe samt ser årets juleudstilling.

Tryk: Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

Foredrag
Torsdag den 11. oktober kl. 19.30 i Padesø Kirke.
Lene Crone Nielsen kommer og fortæller om forfatteren Morten Korch.
Der serveres kaffe i kirken efterfølgende.

ADRESSER

Gudstjenester i Padesø

Angående dåb, konfirmation, bryllup og begravelse i Padesø Kirke rettes der henvendelse til sognepræsten.
Sognepræst: Nana Hauge, Præstegårdsvænget 4, Hårslev,
5471 Søndersø Tlf. 64 83 11 70.
e-mail: nha@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: Inge Dyrst, Kildebjerggård 23,
5690 Tommerup. Tlf. 61 60 39 74,
e-mail: idyrst@gmail.com
Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Nygårdsvej 8, Hårslev, 5471 Søndersø. Tlf. 28 26 04 34.
e-mail: holzm268@gmail.com

September
Søndag den 9. (15. søndag efter Trinitatis)
Kl. 14: Nana Hauge
Høstgudstjeneste
Søndag den 23. (17. søndag efter Trinitatis)
Kl. 10: Nana Hauge

Oktober
Søndag den 7. (19. søndag efter Trinitatis)
Kl. 11.30: Nana Hauge

Padesø Menighedsråd:
Kirsten Luunbjerg (formand)
Diget, Rugårdsvej 914, 5471 Søndersø.
Tlf. 64 83 11 63. e-mail: kirstenluunbjerg@gmail.com

Søndag den 21. (21. søndag efter Trinitatis)
Kl. 16: Gunvor Sandvad

Bente Lisberg (næstformand)
Vædevej 5, 5462 Morud
Tlf. 21 40 91 83. e-mail: bentelisberg@gmail.com

November
Søndag den 4. (Alle Helgens dag)
Kl. 16: Nana Hauge
Allehelgensgudstjeneste

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

Torsdag den 15.
Kl. 14: Nana Hauge
Eftermiddagsgudstjeneste
Søndag den 18. (25. søndag efter Trinitatis)
Kl. 10: Nana Hauge
Sognepræst Nana Hauge holder fri 15.-17.
september samt 15.-21. oktober. Sognepræst Gunvor Sandvad fra Særslev passer
embedet i hendes fravær.
Tlf. 64 84 11 37.

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.

