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1. søndag i advent
Julemånedens første gudstjeneste i Padesø kirke
– søndag den 2. december kl. 19 – er en musikgudstjeneste.
Lærke Hansen og Peter Mogensen synger sange,
som har med advent og jul at gøre. Organist Inge
Dyrst akkompagnerer på orgel og klaver.

jomfru Marias renselse, dagen hvor hun tog den
40 dage gamle Jesus med i det jødiske tempel.
Ifølge Bibelen ser den gamle mand Simeon ham
her og kalder ham ”et lys til åbenbaring for hedninger”. Samtidig med at naturen er ved at vågne
og lyset er ved at komme tilbage, fejrer vi således
lige som i julen, Kristus som verdens lys.

Julekoncert

Kirkehøjskolen på Nordfyn 2019

Julekoncerten i Padesø kirke er i år lagt i hænderne på Ringe kirkes pigekor under ledelse af
Kirsten Wind Retoft.
Koncerten er torsdag den 13. december kl. 19.30.
Ringe kirkes pigekor består af 20 piger i alderen
13-20 år. Koret kan fejre 50 års fødselsdag i foråret 2019.
Koret synger ca. 16 koncerter af forskellige slags
om året.
Koret har bl.a. sunget med Odense symfonieorkester og Syngedrengene fra Assens samt været på koncertrejser i en lang række europæiske
lande.
Julekoncerten vil blive et genhør med julens
mest kendte og elskede salmer og sange. Men
der er også lidt nyere julemusik på programmet.

Et samarbejde mellem Bogense - Nr. Sandager,
Grindløse - Klinte, Hårslev - Padesø, Skovby Ore - Guldbjerg, Særslev - Ejlby - Melby og
Veflinge Sogne.

Nytårsgudstjeneste
Nytårsgudstjeneste den 1. januar kl 14.00. Efter
gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med
champagne og kransekage.

Kyndelmissegudstjeneste
27. januar kl. 16.00. Kirken vil
udelukkende være oplyst af levende lys. Cellist Monica Tønning medvirker ved gudstjenesten.
Hvad er kyndelmisse?
Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske
candalarum misa, der betyder lysenes messe. Det
er en fest, som man blev ved med at fejre i Danmark længe efter dagen blev afskaffet som helligdag i 1770. Kyndelmisse er en fejring af

Foredragsaftener:
Smertens mester v. Anders Raahauge
Tirsdag den 5. februar kl. 19.30
i Hårslev Præstegård
Henrik Pontoppidans roman
Lykke-Per er en af de fineste romaner i ikke blot
dansk litteratur men også
målt med international alen.
Sognepræst Anders Raahauge, der tillige er magister i litteratur, genfortæller og udreder samtidig bogens vigtigste
temaer. Han vil også komme ind på Bille August nylige filmatisering af Lykke-Per.
Var det tilfældigt – eller var det bare Gud?
v. Bo Frimodt.
Torsdag den 28. februar kl. 19.30
i Skovby Sognehus
Journalist Bo Frimodt, Odense, fortæller sin
livshistorie – og stiller spørgsmålet, om det der
sker i livet er tilfældigheder eller Gud?

Dåb i Padesø Kirke
Barnedåb i Padesø Kirke siden sidste nummer af kirkebladet:
Kira Nina Reus Jensen
Billeder af forældrepar med dåbsbørn kan ses
på hjemmesiden www.padesoekirke.dk

Litteraturkreds
Over hele Danmark mødes folk i litteraturkredse
og taler sammen om det, de læser. Sådan har
man gjort i de danske præstegårde de sidste 100
år, og det vil vi også invitere til, at vi gør i Præstegården i Hårslev og i Teglgården i Bogense.
Litteraturkredsen mødes første gang:
Torsdag den 7. marts kl. 13.30-15.30 i Hårslev
Præstegård.
Vi læser den amerikanske forfatter Marylinne Robinsons store familiedrama ”Hjemme.” Vi vælger
fremover i fællesskab, hvad vi
skal læse.
Følgende mødedatoer i foråret: 4.
april i Teglgården og 2. maj i
Hårslev Præstegård.
Der kræves ingen særlige forudsætninger for at
være med.
I forbindelse med litteraturkredsen vil der være
kaffe/the og kage.
Litteraturkredsen ledes af sognepræst Karen
Agersnap og sognepræst Nana Hauge.
Bøger kan hentes hos Nana eller Karen ca. en
måned før start. Der er et begrænset antal bøger
til rådighed.

Grandækning
Der er krav fra arbejdstilsynet omkring arbejdsmetoderne ved grandækning, graveren må kun
ligge på knæ højst to timer om dagen. Derfor vil
grandækningen på Padesø kirkegård i år og
fremover, blive udført på en ny måde. Det foregår således, at dækningen af bedene foran grav-

stenen, bliver lavet på et net indendørs. Granspidserne bliver stukket i et net, som forinden er
blevet klippet til, så det passer til bedet. Når det
hele er lavet færdig, bliver det båret ud på gravstedet, hvor den sidste finish foregår. Det er ikke
noget der er umiddelbart synligt og kvaliteten af
grandækningen vil naturligvis stadig være udført
med samme standard som hidtil. Metoden udmærkes ved, at det er mindre belastende for knæene for graveren. Men kom selv og se på den
flotte grandækning på gravstederne, som nu pryder kirkegården for vinteren.
/Graver Ingrid Stengaard

Nyt fra menighedsrådet
Inge Dyrst er fra den 1. marts 2019 ansat som
organist i Hårslev og Padesø kirker.
Inge præsenterer herunder sig selv:
Alle gode gange tre, siger man jo!
Det kan jeg godt skrive under på. Som mange af
jer ved, har jeg i to perioder været ansat som barselsvikar i Hårslev og Padesø kirker for Kirsten
Lübker. Nu er det så tredje gang jeg er blevet
ansat i de to sogne - og denne gang bliver jeg!
Det er jeg meget glad for, da jeg altid har følt mig
godt tilpas ved at være organist Hårslev og Padesø kirker.
Jeg er uddannet PO-organist fra Det Fynske Musikkonservatorium i 1976.
Siden har jeg uddannet mig til håndarbejdslærer
og pædagog og har arbejdet indenfor daginstitutionsområdet i mange år.
I 2012 begyndte jeg igen at spille orgel og vikariere som organist. Siden har jeg haft ansættelse
som organist i forskellige kirker, mest på Nordfyn.
Privat bor jeg sammen med min mand Niels i
Tommerup St. i et dejligt hus lige op til Høgsholt
skoven.
/Inge Dyrst

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

1. søndag i advent
Søndag den 2. december kl 19.00. Musikgudstjeneste. Lærke Hansen og Peder Mogensen synger advents og julesange. Organist Inge Dyrst akkompagnerer på orgel
og klaver. Efter gudstjenesten er der kaffe og julesmåkager i kirken

Nytårsgudstjeneste
Tirsdag den 1. januar kl. 14.00. Efter gudstjenesten er der champagne og kransekage
i kirken.
Kyndelmissegudstjeneste
Søndag den 27. januar kl 16.00. Kirken vil udelukkende være oplyst af levende lys.
Cellist Monica Tønning medvirker ved gudstjenesten.

Tryk: Bogense Bogtrykkeri ApS · 6481 1029

Julekoncert
Torsdag den 13. december kl. 19.30 er der julekoncert i Padesø kirke med Ringe
kirkes pigekor under ledelse af Kirsten Wind Retoft. Julekoncerten vil blive et genhør
med julens mest kendte og elskede salmer og sange. Men der er også lidt nyere julemusik på programmet.

ADRESSER
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

Gudstjenester i Padesø
December
Søndag den 2. (1. søndag i advent)
Kl. 19: Nana Hauge
Søndag den 16. (3. søndag i advent)
Kl. 10: Nana Hauge
Mandag den 24. (Juleaften)
Kl. 14: Nana Hauge
Tirsdag den 25. (Juledag)
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

Januar
Tirsdag den 1. (Nytårsdag)
Kl. 14: Nana Hauge

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

Søndag den 13. (1. søndag efter Helligtrekonger) Kl. 14: Peder Skovbo Jørgensen

Else Petersen (kasserer)
Andebøllevej 226, Andebølle, 5492 Vissenbjerg.
Tlf. 64 47 35 32.
e-mail: kassererpadesoekirke@gmail.com

Søndag den 27. (3. søndag efter Helligtrekonger) Kl. 16: Nana Hauge

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

Februar
Søndag den 10. (Sidste søndag efter Helligtrekonger) Kl. 10: Nana Hauge
Søndag den 24. (Seksagesima)
Kl. 11.30: Nana Hauge
Sognepræst Nana Hauge holder fri 11.-14.
januar samt 11.-18. februar. Sognepræst
Peder Skovbo Jørgensen fra Skovby passer
embedet i hendes fravær.
Tlf. 30 70 77 92.

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.

