KIRKEBLAD
Hårlev - Varpelev
Sogne
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Høstgudstjenester:
i Hårlev Kirke
Søndag den 13. september
kl. 10.15
Efter gudstjenesten byder
Menighedsrådet til reception
med lidt godt at spise i
konfirmandstuen i anledning
af Sognepræstens Anette
Seiferts runde fødselsdag den
14. september.
Alle er velkomne
i Varpelev Kirke:
Søndag den 13. september
kl. 19.00
Efter gudstjeneste er
der kaffe og sang efter
Højskolesangbogen med
Nikolaj Skaaning ved
klaveret.
Alle er velkomne

HØST
”Giv os i dag vort daglige brød”. Den bøn, som står
i vores Fadervor, er der ekstra meget tryk på til
høstgudstjenesterne. Det er nu ikke kun ”brød” i
smal forstand, vi takker for til høst.
Henne på min bogreol står ”Luthers katekismus”,
dét eksemplar som min far læste efter, da han var
konfirmand.
Han lærte Luthers forklaring til bønnen om ”brødet”
udenad.
Luther spørger: ”Hvad forstås ved ”det daglige
brød”?
Det er ham selv, der svarer: ”Alt hvad der hører
til livets ophold, så som mad, drikke, klæder, sko,
hus, hjem, mark, kvæg, penge, gods, god ægtefælle,
gode børn, godt tyende, god og trofast øvrighed,
god styrelse i landet, godt vejr, fred, sundhed, gode
sæder, ære, gode venner, trofaste naboer og deslige.”
Det siger således sig selv, at efter luthersk skik, er
høstgudstjenesten en gudstjeneste for alle, uanset
om man har høstet med en mejetærsker på sin mark
eller om man har høstet glæde i sit hjerte, fordi man
kan se, at børn og børnebørn trives.
Måske nogen bare vil takke for den regering vi lige
har fået.
Høstgudstjeneste er for ALLE, der ønsker at takke
for udkomme af den ene eller den anden art.
Sognepræst Anette Seifert

ARRANGEMENTER:
AUGUST:
TIRSDAG den 25. august kl. 19.30:
SANGCAFÉ i konfirmandstuen i Hårlev. Vi synger efter Højskolesangbogen.
Ved klaveret sidder Nikolaj Skaaning.
Efter kaffepausen går hatten rundt med
sangønsker.
ONSDAG den 26. august kl. 17.00 i
HÅRLEV KIRKE:
BEGYNDERGUDSTJENESTE og
INDSKRIVNING AF DET NYE
KONFIRMANDHOLD 2015/16.
Jeg glæder mig meget til at se mit
nye konfirmandhold. Tag jeres far, mor,
søskende og jeres bedsteforældre med
til nybegyndergudstjenesten. Efter
gudstjenesten er der saftevand, kaffe og
kager i våbenhuset samt indskrivning
til konfirmationsforberedelsen. HUSK:
dåbs/navneattest i kopi.
Konfirmationsforberedelsen foregår i
konfirmandstuen ONSDAGE kl. 14-16.
KONFIRMATIONSDATOER 2016:
Hårlev Kirke: St. Bededag, fredag den
22. april og søndag den 1. maj.
Varpelev Kirke: søndag den 8. maj kl.
10.15
Hvis holdene er for store så der bliver
pladsmangel, bliver der to konfirmationer (kl. 10 og kl. 12).
Datoen for konfirmationen vælger I
selv, tidspunktet vælger sognepræsten.
SEPTEMBER:
ONSDAG den 2. september kl.
19.30:
Koncert i Hårlev Kirke (under
Område Organsit Ordningen) med ARS
NOVA.
Det 12 mand store, professionelle kor
blev dannet i 1979. Ensemblet har specialiseret sig i renæssancens polyfone
vokalmusik.
En stor musikoplevelse venter forude.

TORSDAG den 10. september kl.
19.00 – 21.00:
MENIGHEDSMØDE I KONFIRMANDSTUEN I HÅRLEV: Alle er på
denne aften velkomne til ved et dejligt
kaffebord at lytte til Menighedsrådets
arbejde, som er blevet gjort og planer og
opgaver, der venter forude.
Gode ideer, forslag og ønsker modtages
gerne til glæde for hele sognet.
Alle er velkomne.
TORSDAG den 24. september
kl. 14-16:
HYGGEKLUBBEN i KONFIRMANDSTUEN kl. 14-16:
”PRÆSTØ-ULYKKEN”. Den 11. februar 2011 kæntrede en flok efterskoleelever med en dragebåd på Præstø Fjord.
LINE BLICHFELDT JENSEN, som var
med i båden, fortæller om hvad der
skete.
OKTOBER:
TORSDAG den 1. oktober kl. 19.00
I Varpelev kirke:
”At sige verden ret farvel” – info-aften
omkring døden.
Aftenen begynder med en orientering
om kirkegården forskellige muligheder
i forbindelse med begravelse/bisættelse.
Bedemand PER JENSEN, Køge, orienter om sin del af arbejdet i forbindelse
med dødsfald og sognepræst Anette
Seifert fortæller ligeledes om præstens
del af arbejdet ved begravelse og bisættelse. Siden er der rig lejlighed til at
stille spørgsmål.
TORSDAG den 15. oktober kl. 19.00
i HÅRLEV KONFIRMANDSTUE:
FOREDRAG: ALLAN OLSEN, ”Midt
i liver”. Foredraget handler om alkoholmisbrug.
Alle er velkomne.

TIRSDAG den 20. oktober kl. 19.30
i konfirmandstuen:
LÆSEKREDSEN mødes. I denne
sæson læses Charlotte Rørths bog ”Jeg
mødte Jesus”. På en tur til Spanien,
hvor forfatteren arbejder mødte hun
Jesus i et lille hvidt sakristi ved et
kapel.
Det er en overraskende og uundgåelig
bog.
Tilmelding til læsekredsen til Anette
Seifert 56286058/23729473 eller ase@
km.dk
SØNDAG den 25. oktober kl. 10.15:
SPILLEMANDSGUDSTJENESTE i
HÅRLEV KIRKE.
Det var en stor oplevelse, da DE
DYSTED SPILLEFOLK på den sidste
søndag i oktober sidste år spillede op til
gudstjeneste. Vi talte endda om, at gøre
dét til en tradition. Derfor besøger spillefolkene os igen. Efter gudstjenesten
er der sandwich i konfirmandstuen og
spillefolkene giver et ekstra nummer.
Alle er velkomne.
HUSK: Urene stilles tilbage til vintertid
natten til den 25. oktober.
TORSDAG den 29. oktober kl.
14-16:
HYGGEKLUBBEN I KONFIRMANDSTUEN:
SPIL DANSK DAG. Overskriften for
denne dag er ”Halfdan Rasmussen”
under ledelse af Nikolaj Skaaning.
TORSDAG den 29. oktober kl.
17.30:
HALLOWEEN GUDSTJENESTE I
VARPELEV KIRKE.
Vi begynder med børnegudstjeneste.
Efterfølgende går vi i fakkeltog hen til
Varpelev Forsamlingshus, hvor vi spiser
BOLLER-I-KARRY. For børn er det gratis at spise med, mens det koster 25. kr.
for voksne.
Tilmelding til spisning nødvendig til sognepræst Anette Seifert
56286058/23729473 eller ase@km.dk
Alle er velkomne

Kirkelig Vejviser
Sognepræst Anette Seifert,
Hårlev Kirkevej 1, 4652 Hårlev
Tlf. 56 28 60 58
Træffes bedst kl. 10-11 tirsdag-fredag
E-mail: ase@km.dk
Kirkekontor:
Kordegn Keld Köcher
Tlf. 56286029 – træffes tirsdage
E-mail: KEK@km.dk
Hårlev Sogn:
Formand Hårlev Menighedsråd:
Bodil Bistrup Graversen
Østgade 13, 4652 Hårlev
Tlf. 56286122
Kirkeværge: Bodil Krogsgaard
Tlf. 56 28 61 22
Graver: Lone Jensen
Graverkontor: Tlf. 56 28 73 55
E-mail: haarlevgraver@post.tele.dk
Organist begge kirker:
Nikolaj Skaaning
Tlf. 40 45 49 78
E-mail: nikolajskaaning@gmail.com
Kirkesanger for begge sogne:
Anna Bernstein
Tlf. 61 74 10 20
E-mail: abernstein@live.dk
Varpelev Sogn:

Formand for Varpelev Menighedsråd:
Kirsten Bjørneboe
Varpelev Bygade 12, 4652 Hårlev
Tlf. 56578118
E-mail: kirsten@varpelev.dk
Varpelev Kirkeværge:
Reinar Jensen
Grønagervej 3, 4652 Hårlev
Tlf. 56579030
E-mail: reinar@jensen.mail.dk
Graver: Margit Sonne.
Tlf. 56 52 25 75
På denne adresse kan man altid læse alt
om Hårlev og Varpelev sogne:
www.tryggevaeldeprovsti.dk

Vallø-Spejderne i Hårlev
Valløspejderne i Hårlev holder møder i
hytten Vinkelvænget 3 i Hårlev. Kontaktperson: Susan Sonne, tlf. 22 59 54 60.

GUDSTJENESTER I HÅRLEV-VARPELEV SOGNE
JUNI:				

HÅRLEV:

VARPELEV:

Søndag den 21. juni 3.s.e.Trin.................................. 		
kl. 9.00 CD
Søndag den 28. juni 4.s.e.Trin..................................
kl. 10.15
(ændret tidspunkt på juni-gudstjenester i forhold til forudgående Kirkeblad)!
JULI:				

HÅRLEV:

Søndag den 5. juli 5.s.e.Trin..................................
kl. 9.00
Søndag den 12. juli 6.s.e.Trin. ................................. 		
Søndag den 19. juli 7.s.e.Trin...................................
kl. 10.15
Søndag den 26. juli 8.s.e.Trin.................................. 		
AUGUST:				
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Søndag den
Onsdag den
Lørdag den
Søndag den

2.
9.
16.
23.
26.
29.
30.

HÅRLEV:

august 9.s.e. Trin............................
kl. 10.15
august 10.s.e.Trin........................... kl. 9.00 CD
august 11.s.e.Trin........................... 		
august 12.s.e.Trin...........................
kl. 9.00
august Begyndergudstj...................
kl. 17.00
august kl. 11 Lørdagsdåb...............
kl. 11.00
august 13.s.e.Trin. Musikgudstj... 		

SEPTEMBER:			

HÅRLEV:

VARPELEV:

kl. 10.15
kl. 10.15
VARPELEV:

kl. 9.00 CD

kl. 10.15
VARPELEV:

Søndag den 6. september 14.s.e.Trin.....................
kl. 10.15
Lørdag den 12. september dåbsgudstjeneste...........
kl. 11.00
Søndag den 13. september 15.s.e.Trin.....................
kl. 10.15
kl. 19.00
(efterfølgende sammenkomst i Varpelev Forsamlingshus)
Søndag den 20. september 16. s.e.Trin....................
kl. 10.15
Søndag den 27. september 17.s.e.Trin..................... 		
kl. 10.15
OKTOBER: 			

HÅRLEV:

oktober 18.s.e.Trin..........................
kl. 10.15
oktober 19.s.e.Trin.......................... 		
oktober 20.s.e.Trin..........................
kl. 10.15
oktober Spillemandsgudstjeneste.kl. 10.15
oktober Halloween Gudstjeneste... 		

NOVEMBER:			

HÅRLEV:

VARPELEV:

kl. 9.00 CD
kl. 17.30
VARPELEV:

Søndag den 1. november Alle Helgens dag . ......... 		
kl. 9.30
		 . ........................................................
kl. 10.15
(efterfølgende kaffe i konfirmandstuen)

PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge a/s

Søndag den 4.
Søndag den 11.
Søndag den 18.
Søndag den 25.
Torsdag den 29.

