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Sommeren er nær
Heldigvis ser det ud til, at der er lysere tider på
vej. Restriktionerne i forbindelse med corona
er løsnet, hvilket jo selvfølgelig også betyder
muligheder for udvidelse af aktiviteter i kirken.
Det er nu muligt at synge med på de valgte
salmer til gudstjenesterne, hvilket nok alle har
savnet. Det er vores håb i menighedsrådet,
at der snart bliver så lempet så meget, at det
er muligt at påbegynde de vanlige aktiviteter
for vores sogn. Der vil blive planlagt aktiviteter sideløbende med udmeldingerne, så forhåbentlig kan vi alle se frem til nogle hyggelige
timer sammen.
/Bente Lisberg
Formand for Padesø Menighedsråd.

Sygeorlov

Graver Ingrid Stengaard er på sygeorlov.
I mens tager Rebekka Lindbaum sig af kirketjenerpligterne.

Præsentation af Rebekka Lindbaum
Jeg hedder Rebekka Lindbaum og jeg har fået det
fantastiske job at vikariere for Ingrid i perioden
efter hendes knæoperation (kirketjenerdelen af
Ingrids samlede job). Jeg er en frisk ”pige” på 50
somre og jeg bor i Aarup på et fritidslandbrug,

hvor vi holder hjorte. Jeg er gift med en skøn
mand og sammen har vi tre børn. De to ældste
er flyttet hjemmefra og den yngste er på vej på
efterskole efter sommerferien. Jeg holder rigtig
meget af blomster og planter og nyder at dekorere
med dem. Jeg har, blandt andet, en blomsterbinder
uddannelse bag mig og glæder mig især til arbejdet
med blomster i kirken. Jeg vil gøre, hvad jeg kan,
for at tjene den smukke og hyggelige Padesø
Kirke, så den kommer til at se endnu mere smuk
og indbydende ud. Jeg glæder mig til at møde jer
gennem de næste 3 – 4 måneder og håber, at I alle
vil tage godt imod mig.

Nyt fra Kirkegården
Gennem de seneste par år, er der blevet nedlagt
gravsteder langs den store plæne, hvor de flotte
bærmispel træer står. Disse gravsteder er nu
blevet tilsået med græs, så plæneafdelingen
med tiden bliver større. Der bliver også sået
græs på det stykke ned mod graverhuset, hvor
der tidligere var kapel, da der ikke længere skal
kunne køre biler derned.
Der er også i dette forår blevet indkøbt en bænk
mere til kirkegården. Den bliver sat op ved
siden af gangen, der starter ved flagstangen. Vi
håber disse tiltag bliver taget godt imod og at
den nye bænk vil blive brugt flittigt de næste
mange år.
Graver Ingrid Stengaard

Om bønnens kraft
Jesus sagde: »Sandelig, sandelig siger jeg jer:
Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han
give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget
i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan
være fuldkommen. (Johannesevangeliet)
Det er Kaj Munk, (Præst i Vedersø født 1898,
likvideret af besættelsemagten i 1944) der
har sagt, at i bønnen står vi derfor over en
stormagt, som står over alle denne verdens
stormagter. Ægypten, Romerriget med dets
pragt og herlighed, Det Tysk-Romerske rige,
Sovjetunionen – alle er de gået under. For sådan
går alverdens skiftende magter under, men
bønnen består. I dens angst og mod, i dens håb
og skuffelse, i dens ydmyghed og trods, i dens
afmagt og almagt – består den.
Det er det ene. Det andet mægtige ved bønnen
er, at den ingen begrænsninger har.
Det lyder måske så letkøbt, men det er netop
hvad trængte mennesker gennem årtusinderne
har givet udtryk for. Bede kan man hvor som
helst og når som helst. Det er frihedskæmperen
der under 2 verdenskrig står over for
dødsdommen og fangen i den nordkoreanske
KZ-lejr enige om.
Bønnen kan således lyde i de dybeste og mest
håbløse fangehuller, ud af den dybeste nød,
såvel som i de største og flotteste kirker. For
alt kan man tage fra et menneske, men det
der er inden i hjertet, kan man ikke tage fra et
menneske. Bønnens mulighed kan man derfor
ikke tage fra noget menneske.
Så spørger du måske, hvad det nytter det
hele. Hvis bønnen ikke kan hive dig op af
fangehullet, hvad så? Hvordan skal vi i det hele
taget forstå Jesu ord til sine disciple om, at de
skal få det, de beder om i hans navn?
For at forstå det, må vi se på hvilken
sammenhæng ordene er sagt i. De er sagt til
disciplene inden Jesus efterlader dem, inden

han selv skal korsfæstes. Efter at han har
opmuntret dem og trøstet dem med at de kan
bede om alt i hans navn, slutter han sin tale til
dem med at sige:
”I verden har I trængsler, men vær frimodige,
jeg har overvundet verden.”
Nu ved vi at Jesus med ”overvinde verden”
ikke mente, at han ville fjerne alle farer og
forhindringer for sine udsendinge. Tværtimod
så ved vi, at de endte med at blive jaget fra by
til by, hånet og udskældt og til sidst henrettet.
Trængsler kommer de ikke til at undgå. De der
var rasende og ville slå disciplene ihjel, blev
jo netop ikke taget bort eller forvandlet til rare
mennesker. Disciplenes problemer i denne
verden forsvandt ikke.
At bede om alt i hans navn kan altså så ikke
handle om, at det der fremkalder modgang
fjernes. Men hvad så?
Jo, bønnen i Jesu navn ændrer hjertet, så der
alligevel er indre fred, selvom verden raser
udenom. Det er forskellen på Kristi fred og
verdens fred. Verdens fred består i, at det, der
fremkalder frygten tages væk. Så længe det,
der fremkalder frygten trykker dig, har du ikke
fred. Tages det væk har du fred. Den form for
fred forvandler dig ikke. Du bliver ved med
at være lige modløs, det der truer dig er blot
fjernet, så du ikke mærker modløsheden.
Den fred du får ved at bede i Jesu navn
derimod, kan give det mod der skal til for at
tage kampen op mod det, der truer tilværelsen,
men det er ikke fred fra kamp. Det er en form
for fred, som har fjernet frygt for verden og
som på den måde overvinder verden.
Bed derfor og så skal I få.
/Nana Hauge

Sang og salmer
Søndag den 25. april var det igen muligt at synge salmer. Medlemmer af menighedsrådet var denne
søndag i kirke i Hårslev da biskoppen over Fyens stift var på visitats i Hårslev-Padesø Pastorat.
Lotte Nellerod fra menighedsrådet skriver:
Så kom den endelig; dagen vi var mange der havde ventet på.
Dagen hvor vi igen måtte synge i vores kirker.
En gudstjeneste uden sang er bare ikke det samme.
At synge salmer i en kirke er så vidunderligt og højtideligt.
At synge fra hjertet ud i kirkerummet, og mærke klangen
der kommer tilbage og fylder dit hjerte, er ubeskriveligt.
Det er næsten magisk. Det rører og bevæger.
For at fuldende oplevelsen, havde jeg ved mit venstre øre den fyldige og varme stemme
fra biskop Tine Lindhardt. Sikke en dejlig begyndelse på dagen.

Husbesøg

Jeg kommer gerne på husbesøg, 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.

Kirkebil

Der er kirkebil til gudstjenester og
arrangementer i Padesø Kirke.
Kirkebilen bestilles senest kl. 12 dagen
før hos Handybus, tlf. 6443 1004.

Der registreres ikke og føres ikke journal.
Jeg har tavshedspligt.
/Nana Hauge
Bogense Bogtrykkeri - www.FILIPSEN.com

Gudstjenester i
Padesø

ADRESSER
Angående dåb, konfirmation, bryllup og begravelse i
Padesø Kirke rettes der henvendelse til sognepræsten.

Juni

Sognepræst: Nana Hauge, Præstegårdsvænget 4,
Hårslev, 5471 Søndersø  Tlf. 64 83 11 70.
e-mail: nha@km.dk

Søndag den 20. (3. s.e. Trinitatis)
Kl. 11.30: Nana Hauge

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

Søndag den 6. (1. s.e. Trinitatis)
Kl. 10.00: Nana Hauge

Juli

Søndag den 4. (5. s.e. Trinitatis)
Kl. 10.00: Nana Hauge
Søndag den 18. (7. s.e. Trinitatis)
Kl. 10.00: Nana Hauge

August

Søndag den 1. (9. s.e. Trinitatis)
Kl. 9.00: Jakob Agerskov
Søndag den 15. (11. s.e. Trinitatis)
Kl.9.30: Hans Sørensen
Søndag den 29. (13. s.e. Trinitatis)
Kl. 11.30: Nana Hauge

Nana Hauge holder ferie:
Uge 23 Ulrik Andersen, Søndersø
passer embedet. Tlf. 28513906

Organist: Inge Dyrst, Kildebjerggård 23,
5690 Tommerup. Tlf. 61 60 39 74,
e-mail: idyrst@gmail.com
Kirkesanger: Peter Holz Mogensen, Enebærvej 13,
5550 Langeskov. Tlf. 28 26 04 34.
e-mail: holzm268@gmail.com
Padesø Menighedsråd:
Bente Lisberg (formand)
Vædevej 5, 5462 Morud
Tlf. 21 40 91 83
e-mail: formandpadesoekirke@gmail.com
Claus Friis (næstformand, kirkeværge)
Sletterødvej 46, 5560 Aarup
Tlf. 64 83 15 08 e-mail: cf@scan-visan.dk
Else Petersen (kasserer)
Andebøllevej 226, Andebølle, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 30 22 84 07
e-mail: kassererpadesoekirke@gmail.com

Uge 30 Jakob Agerskov, Bogense
passer embedet. Tlf. 24600419

Lotte Doré Kongstad Nellerod
Nellerudgyden 9, Hindevad, 5471 Søndersø
Tlf. 20 49 85 23 e-mail: lotte@nellerod.dk

Uge 31 Ulrik Andersen, Søndersø
passer embedet. Tlf. 28513906

Tove Jakobsen
Andebøllevej 209, Andebølle, 5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 33 68 e-mail: toveogflemmingj@mail.dk

Uge 32 Hans Sørensen, Morud
passer embedet. Tlf. 21394723
Uge 26 er jeg på kursus.
Ulrik Andersen passer embedet.
Tlf. 28513906
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