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FØDSEL
Fødsler anmeldes til sognepræst eller 
kordegn cf@km.dk senest 14 dage efter 
fødslen. Medbring anmeldelse og evt. 
ansvars- og omsorgserklæring, der 
udleveres af jordemoderen. 
Anmeldelse kan også ske på 
www.personregistrering.dk 

VIELSE
Henvendelse til sognepræsten for  
aftale om dato og tidspunkt.  
På borgerservice anmodes der om 
prøvelsesattest 1 måned før vielsen. 
Attesten er gratis og sendes til e-boks. 

FOTOGRAFERING I KIRKEN
Man må gerne fotografere og filme i 
Haarby kirke

DÅB
Henvendelse til sognepræsten, hvor en 
dåbsdag aftales. Et barn skal navngives 
senest 6 måneder efter fødslen. 

BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE
Familien tager kontakt til en bedemand, 
og derefter tages kontakt til sogne-
præsten adbo@km.dk.  
Børnefamilier bør overveje at få de 
mindste børn passet fremfor at tage 
dem med til begravelse. Det er vigtigt, 
at den kirkelige handling kan foregå 
respektfuldt og roligt. 

PYNTNING AF KIRKEN
I forbindelse med vielser og begravelser 
kan man kontakte graver Arne Bøje 
23258153 for aftale om pyntning af 
kirken. 

NAVNEÆNDRING
Man henvender sig til kordegnen cf@
km.dk eller www.personregistrering.dk. 
En navneændring er gratis i forbindelse 
med en kirkelig handling. 

VALG AF GRAVSTED
Man træffer aftale med graver Arne 
Bøje på 23258153. 

KONFIRMATIONSDATOER
Store Bededag kl. 10 
og søndag efter Store Bededag kl. 10

BESØG KIRKEN 
Kirken er åben hver dag 
mellem kl. 7 og 17
 
 
WEB
haarbykirke.dk
facebook.com/HaarbyKirke2021

KIRKEBLADSREDAKTIONEN
Adam Boas, Ole Lyager  
& Anni Brejnholt
Indlæg til næste kirkeblad skal være 
indsendt inden 1. august 2021

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
HVAD GØR DU VED:
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Sognepræst Adam Boas
Møllevej 17
5683 Haarby
tlf. 64 73 10 16
mob.  25 71 11 01
adbo@km.dk 

Sognepræst Else Suhr
tlf. 64 77 10 83
elsu@km.dk

Graver ved Haarby kirke 
Arne Bøje
tlf. 64732499 
haarbykirke@mail.dk

Kordegn ved Haarby kirke 
Christina Frost-Hansen
tlf. 64 71 11 88
assens.sogn@km.dk
cf@km.dk

Organist ved Haarby kirke 
Jakob Horsbøll Andersen
tlf. 27598650

Kirkesanger ved Haarby kirke 
Jørgen Christian Madsen
tlf. 64 74 17 58

Menighedsrådsformand ved Haarby kirke 
Anni Brejnholt 
tlf. 28 49 26 11
anbre@rodekors.dk

Kirkeværge ved Haarby kirke 
Jonas Emil Stavnsbjerg
tlf. 53 70 47 72

ADRESSELISTE

I Haarby ligger Fyns største landsby-
kirke.  Det mener vi i hvert fald selv 
her i Haarby. I Vissenbjerg er de af en 
anden opfattelse, for også de mener at 
have Fyns største landsbykirke. Dog 
skulle det være sikkert og vist, at Haar-
by kirke er ti kvadratmeter større end 
Vissenbjerg kirke. Over for den påstand 
forlanger Vissenbjerg folkene fintæl-
ling, og det vil vi naturligvis gerne, når 
vi kan finde tid til det i kalenderen. Det 
har vi ikke kunnet endnu. 

Men uanset hvad, så har vi en enestående 
smuk kirke i Haarby, som stammer helt 
tilbage fra 1000- tallet. Om kirken siger 
et gammelt sagn, at den først skulle have 
været bygget på Strandby Mark, på et 
højt sted som kaldes Hellehøj – hvilket 
betyder Hellighøj. Men hvad der blev 
bygget om dagen, det blev om natten 
flyttet hen til det sted, hvor kirken nu 
står. Da dette havde gentaget sig i nogen 
tid, opgav man at bygge i Strandby, og 
kirken blev opført i Haarby. 

Kirken var oprindelig katolsk, og der var 
flere altre i kirken. I et sidekapel stod et 
alter for Skt. Christoffer og Skt. Jørgen. 
Disse altre er for længst forsvundne 
ligesom så meget andet af inventaret fra 
kirken. Én gang hvert århundrede siden 
kirken blev bygget, har man lavet om og 
fornyet kirken, derfor blev meget også 
taget ud, og det forsvandt sporløst. Noget 
af det, vi savner mest, er en gammel lyd-
himmel over prædikestolen og kirkens 
gamle døbefont. Den er formentlig endt 
som fuglebad i haven hos en af kirkens 
tidligere ejere.  

Men vi har stadig mange smukke gen-
stande i kirken. Altersølvet er skænket af 
Anders Bille og hustru, ligesom kirkens 
to klokker er det. Anders Bille hviler i 
krypten under kirken, og der er adgang 
for offentligheden til gravkrypten. 

Kirkeskibet ”Hellig Olav” er bygget af 
Ernst Jensen i Strandby i 1938 og er en 
nøjagtig kopi af et engelsk skib ”Loch 
Torrens” som sejlede fra Hong Kong til 
England i 1800 tallet. Om kirkeskibet 
fortælles det, at kirkens graver engang 
opdagede, at der løb vand ud af skibet. Det 
viste sig, at skibet var hængt op i loftet på 
en måde, så det havde forbindelse til en 
tagrende, der var blevet utæt. Men det gav 
nogen morskab, at det hed sig, at kirkeski-
bet var sprunget læk. 

Under kirken er der grave, og uden for kir-
ken er der i dag anlagt græsarealer. Under 
dem ligger de folk som byggede kirken 
engang. De byggede kirken af kampesten 
fra byens marker, og der er gået mange 
sten til. Kirkens mure går flere meter ned 
i jorden. Nu brydes græsarealerne rundt 

om kirken igen om til gravsteder, og det 
lønner sig at gå en tur på kirkegården og 
se, hvordan en fynsk landsbykirkegård ser 
ud, når den er bedst. 

Haarby kirke er åben hver dag fra morgen 
til aften. Det er vigtigt, at det kan være 
sådan, for kirken er også et rum for bøn og 
stille personlig andagt. Man kan tænde et 
lys ved kirkens døbefont, og sådan et lille 
tændt lys er en hel bøn i sig selv. 

Kirken har på sin egen måde et billede 
af den guddommelige treenighed. På 
Havsteen-Mikkelsens altertavle har vi på 
den ene side julenat og på den anden side 
påsken. Men i loftet over korbuen ses også 
en lille rest af en due, hvilket er symbolet 
på Helligånden. Dermed er treenigheden 
samlet – og den er jo det faste holdepunkt 
i kirkeårets gudstjenester. Ved dem er 
der fest og glæde – og det synes jeg da for 
resten også altid der er, når vi samles om 
gudstjeneste i Fyns største landsbykirke. 

Som det hedder om kirken i en af vores 
nye salmer af Helle Søttrup

I dette hus samler jeg lys til dunkle dage,  
og der er styrke i dette blus.                                                                                   
Jeg lader livet slå rod i Ordet,  
jeg hører hjemme i dette hus.

Sognepræst   
Adam Boas

NYT FRA PRÆSTEN I HAARBY LIGGER FYNS STØRSTE LANDSBYKIRKE 



5 | NYT FRA MENIGHEDSRÅDET NYT FRA MENIGHEDSRÅDET  | 6 
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Som resten af samfundet har menigheds-
rådet været udfordret af Corona-situatio-
nen. Vi har kun sporadisk kunne mødes 
fysisk og har derfor også haft gang i de 
digitale møder.  

Det lykkedes dog at samles til et regnskabs-
kursus, hvor vi blev klogere på, hvordan 
kirkens regnskab er bygget op, og hvad der 
er vigtigt at være opmærksom på i vores 
arbejde med at lave og overholde budgetter. 
Det er jo en af menighedsrådets opgaver 
at sørge for forvaltningen af kirkekassens 
midler, og det vil vi gerne være gode til. 
Heldigvis får vi kompetent hjælp til den-
ne opgave af vores regnskabsfører igennem 
mange år, Lise Hansen.

Udover at aflyse og udsætte arrangemen-
ter i kirken har menighedsrådet fokuse-
ret sit arbejde på at udarbejde visioner og 
rammer for den nye sognegård, og det lille 
sognegårdsudvalg bestående af Alis, Jonas 
og Ole, har haft travlt med byggemøder og 
indhentning af tilbud til diverse inventar. 
Sognegården står nu klar for så vidt angår 
de fysiske rammer, men vi kommer til at 
bruge sommermånederne på at indkøbe 

møbler og udstyr og indrette de nye facili-
teter, så vi er klar til at byde jer alle inden-
for til indvielsen d. 5. september (se mere 
herom senere i bladet).

Karin, der er kontaktperson for kirkens 
ansatte, har været i aktion og afholdt 
MUS-samtaler med graver-teamet og or-
ganisten, og der er gennemført en APV 
(arbejdspladsvurdering). Desuden er der 
blevet ansat to nye gravermedhjælpere.

Måske har nogen af jer opdaget at kirken 
har fået en ny Facebook-side. I kan finde os 
på www.facebook.com/HaarbyKirke2021. 
Det er vores intention at være mere til stede 
på platformen i fremtiden og fortælle om 
alt det, der kommer til at foregå i kirken 
og sognegården. Så giv os et ’like’ og bliv 
følger af siden, så du ikke går glip af noget. 

På kirkens hjemmeside www.haarby-kirke.
dk kan du også altid finde opdaterede op-
lysninger om gudstjenester og aktiviteter 
m.m. 

Anni Brejnholt 
Formand 

I Haarby består menighedsrådet af 7 valgte medlemmer. Vi blev valgt i efteråret 2020 
og gik med det samme i gang med at drøfte visioner for livet omkring vores kirke og 
den nye sognegård, som vi gerne vil gøre til et sted, hvor vi alle – unge som gamle, 
singler såvel som familier, tilflyttere og folk, hvis familie har boet her i generationer  
– kan mødes på tværs i alle mulige sammenhænge. 

Vi vil gerne præsentere os for jer og glæder os til at møde jer.

MÅ VI PRÆSENTERE?

ANNI BREJNHOLT:  Jeg er født og opvokset i Strandby, men var i 
mange år udenlands og har bl.a. boet 10 år i Afrika. Nu bor jeg i 
Strandby Skov sammen med Robert. Vi har 3 voksne børn og et par 
børnebørn. Jeg arbejder til daglig for Røde Kors som udviklings-
konsulent og kommer meget rundt i hele landet. 

Jeg har været med i menighedsrådet siden 2012, og gik oprindeligt 
ind i arbejdet, fordi jeg bruger kirken meget og har lyst til at have 
indflydelse på det, der sker i omkring den – ikke mindst har jeg et 
stort ønske om vise, at kirken er meget mere end et stykke kulturarv. 

Det, der sker i kirken og omkring den, er stadig relevant: her kan man komme til stede i sit 
eget liv uden at bliver forstyrret af mobiltelefon eller hverdagsudfordringer. Her kan man 
blive udfordret på holdninger og overbevisninger, få inspiration til at stille sig selv nogle af 
de store spørgsmål og et kærligt spark i rumpen til et perspektivskift, når man bliver lidt 
for selvoptaget og navlebeskuende.

Min kæphest i menighedsrådsarbejdet (og i mit øvrige arbejde) er samarbejde på tværs af 
foreninger, institutioner og erhvervsliv, og det har vi heldigvis en tradition for allerede her 
i Haarby, så den vil jeg bare gerne være med til styrke.

ALIS THESTRUP RASMUSSEN: Jeg har boet næsten hele mit liv i 
Haarby og har været og er stadig aktiv i foreningslivet i byen, bl.a. i 
Børns Voksenvenner og som hjælper i Røde Kors’ lektiecafe. 

Jeg har været med i menighedsrådet siden 2006, og de sidste 4 år har 
jeg også været valgt til Provstiudvalget.

Mit formål med at opstille til menighedsrådet var og er stadig at 
udbrede alle de gode ting, der sker indenfor det kirkelige, både i 
kirkerummet og i de arrangementer der tilbydes.

Jeg har et ønske om, at andre kan finde den samme glæde, ro og trøst i det kirkelige.
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KARIN ASKHOLM: Oprindeligt kommer 
jeg fra Odense, nærmere betegnet Da-
lum, hvor jeg har boet hele min barndom. 

I 2010 købte jeg mit hus på Nabben. De 
første år havde jeg det som et fritidshus, 
men mit hjerte faldt for stedet, og de 
mennesker som bor her i sognet. Derfor 
besluttede jeg at f lytte permanent hertil. 
Det gjorde jeg i 2015, da mine børn ikke 
længere boede hjemme.

Jeg har altid været et søgende menneske 
og har stiftet bekendtskab med mange 
forskellige spirituelle retninger, holdnin-
ger til livet og eksistens, som har inspi-
reret og formet mig til den jeg er i dag.  
Jeg er af natur nysgerrig på livet og de 
mennesker, som jeg møder på min vej. 
Kirken er det sted, hvor jeg finder en in-
dre ro, og den giver mig et holdepunkt og 
afsæt til at finde mening.

I mit arbejde i Menighedsrådet er det 
min vision at kunne brede dette ud til 
andre. Jeg ønsker at kunne bidrage til, at 
vi sammen får skabt et åbent og naturligt 
rum i byen, som vi kan samles om.  Det 
gælder både i kirken, men også i det sog-
nehus, som snart står klar til indvielse. 
 
 

RIKKE BREJNHOLT: Jeg er 47 år og  bor 
sammen med Nicolaj, og sammen har vi 
3 børn. Bortset fra en afstikker til Århus i 
forbindelse med uddannelse, har jeg boet 
det meste af mit liv i Strandby/Hårby.

Jeg arbejder som klinikassistent hos 
Faaborg Klinikkerne i Hårby.

Jeg kommer fra et kristent hjem, og det 
har altid været naturligt for mig at kom-
me i kirken. Haarby kirke er for mig 
noget helt særligt, idet jeg både er døbt, 
konfirmeret og gift der.

I kirkerummet finder jeg rummelighed 
samt ro og tid til eftertanke i en travl 
hverdag, og jeg holder meget af at synge, 
både sammen med menigheden og i kir-
kens kirkekor.

Det er første gang, at jeg stifter bekendt-
skab med menighedsrådsarbejde. Jeg 
håber, at jeg ved at engagere mig i akti-
viteter i og omkring kirken, kan bidrage 
til, at det eksisterende fællesskab bliver 
endnu bredere og mangfoldigt end det er 
i dag.

JONAS STAVNSBJERG: Jeg flyttede til Haarby, nærmere bestemt 
Nellemose, i 2017. Min kone og jeg købte et lille landbrug, hvor 
vi udover at sætte bygningerne i stand, holder en håndfuld svin.  
Planen er at se, hvad man kan udrette på 3,7 hektar og ellers leve et 
roligt liv i skønne omgivelser.

Jeg har ikke tidligere i mit liv været aktiv i kirkeligt regi, 
men mødet med måden, hvorpå kirken drives i Haarby, vak-
te min interesse. Jeg oplever at den teologiske fane holdes højt, 
samtidig med at læren udlægges levende og vedkommen-

de for ens daglige liv. Det vil måske virke naturligt for dem, der har boet her hele de-
res liv, men kvaliteten af kirkelivet i Haarby er ikke noget jeg har oplevet tidligere.  
Vi har et rigtig godt udgangspunkt, og med afsæt i den nye sognegård, er det min overbe-
visning, at vi kan være til endnu mere gavn for sognet.

OLE LYAGER: Jeg er en 7o årig folkepensionist. Jeg er gift og har 
3 voksne børn og 7 børnebørn. Jeg har boet i Haarby i 20 år. In-
den da boede jeg 20 år i Jordløse. Jeg har altid været aktiv i vores 
lokalsamfund, og da jeg tidligere har deltaget i nogle af kirkens 
arrangementer, syntes jeg, at det kunne være spændende at være 
med til at præge hverdagen der.  

I menighedsrådet er jeg med i kirkebladsudvalget og i udvalget 
der har med den nye sognegård at gøre. På begge områder sker der 

meget, og det er spændende at være med til at sætte sit præg på det, men også det øvrige 
arbejde i menighedsrådet er interessant at være med i. Med mine erfaringer håber jeg at 
kunne videreføre og udvikle sammenholdet og aktiviteterne omkring Haarby Kirke og 
den nye sognegård.

ANNE ANDERSEN: Jeg er født og opvokset lidt udenfor Haarby og 
har i næsten 23 år boet i Jordløse. For 3 år siden flyttede vi til Haarby. 
Jeg er gift med Preben, og vi har 3 voksne børn og 1 lille barnebarn. 
Mit daglige arbejde er ved Haarby Turist, hvor jeg er chauffør på 
små og store biler/busser.

I november 2020 blev jeg valgt ind i menighedsrådet, så meget er 
helt nyt for mig, men det er spændende at arbejde med ”virksomhe-
den Haarby Kirke”. Den nye sognegård glæder jeg mig til at arbejde 

med, det bliver til stor glæde for Haarby.

Kirken er kommet til at betyde mere for mig de senere år. Livet er ikke altid, som man gerne ser 
det skal være, og der har kirken kunnet give noget ro, accept og forståelse af det uforståelige.
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OM KIRKEBLADET

Vi håber, du synes om det nye kirkeblad. 
Vi har kigget på og ladet os inspirere af 
kirkeblade fra mange forskellige sogne og 
er landet på dette layout, som opfylder vo-
res ønsker: et frisk, nyt ’look’ og plads til at 
fortælle om menighedsrådet arbejde og om 
alle de arrangementer, vi påtænker at lave i 
sognegården. 

Ideen er, at man i kalenderen får et overblik 
over det, der kommer til at ske, og på de  
efterfølgende sider kan man så læse lidt 
mere om de enkelte arrangementer. 

Der er også blevet bedre plads til indlæg 
’udefra’, og vi modtager meget gerne læser-
bidrag.

Kirkebladet vil fra september 2021 udkom-
me 3 gange om året og altså dække en fire 
måneders periode. Næste kirkeblad lander 
i din postkasse sidst i august og kalende-
ren vil være fuld at spændende arrange-
menter i kirke og sognegård frem til nytår. 
 
Glæd dig

Haarby sogn er heldig at have en af landets 
smukkeste præstegårde og præstegårdshav-
er. Fra Møllevej mødes man af et smukt syn 
med den store forhave med rhododendron-
buske og en allé af tilja-træer, og i baghaven 
findes der et lille skovstykke som i sin tid er 
anlagt med forskellige træsorter. Blandt an-
det findes nogle smukke gamle ahorn. Ned 
mod kærlighedsstien ligger en lille bålplads 
og en skovsø, og alt i alt må det vist siges at 

HAARBY PRÆSTEGÅRD 
FYLDER 100 ÅR
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Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven

Temadag om H.C. Andersen 

Udflugt til Den Romantiske Have

være et sandt lille paradis, som sognet her 
råder over. 
Præstegården blev bygget i 1921. Den 
er bygget i haven til en nu nedrevet gård 
”Møllegården” som har givet navn til vejen. 
Tidligere lå præstegården i Akkerup. En 
påstand om, at der endnu tidligere faktisk 
havde været præstegård i Haarby, kan 
ikke dokumenteres. Påstanden gik ud på, 
at svenskerne i 1658 afbrændte Haarby 
præstegård, og at man derfor byggede 
præstegård i Akkerup. Men det kan som 
sagt ikke bevises, og sandheden er derfor 
nok, at Haarby fik sin første præstegård for 
100 år siden. 
Præstegården har i tidens løb tjent sit 
formål godt. Den har lagt lokaler til mange 
foredrag, møder, samtaler og undervisning. 
Også præstegårdshaven bruges af sognet, 
når der er grundlovsfest, friluftsgudstjenest-
er, eller når konfirmanddrengene – gang på 
gang – slår pigerne i rundbold. Nogle af pi-
gerne vil påstå, at der er snyd med i spillet, 
når drengene vinder. Det er ligesom oven 
for en påstand, som ikke kan bevises. 
Måske bruges haven nu også snart af 
KFUM og K som efter sigende vil starte op 
i Haarby igen. De har fået tilbud om at  
bruge konfirmandstuen som mødelokale – 
og præstegårdshaven til deres udendørs- 
aktiviteter. Jeg håber, at det lykkes at starte 
spejderne op igen, for det er gode aktiviteter 
for børnene, og det ville være skønt om spej-
derne også møder op i kirken med fanerne 
og gør festdagene endnu festligere. 
Men foreløbig altså et stort tillykke til sognet 
med vores præstegårds 100 års jubilæum. 

Sognepræst Adam Boas
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Ma 21 25
Ti 22
On 23
To 24
Fr 25
Lø 26
Sø 27
Ma 28 26
Ti 29
On 30

Juni
To 1
Fr 2
Lø 3
Sø 4
Ma 5 27
Ti 6
On 7
To 8
Fr 9
Lø 10
Sø 11
Ma 12 28
Ti 13
On 14
To 15
Fr 16
Lø 17
Sø 18
Ma 19 29
Ti 20
On 21
To 22
Fr 23
Lø 24
Sø 25
Ma 26 30
Ti 27
On 28
To 29
Fr 30
Lø 31

Juli
Sø 1
Ma 2 31
Ti 3
On 4
To 5
Fr 6
Lø 7
Sø 8
Ma 9 32
Ti 10
On 11
To 12
Fr 13
Lø 14
Sø 15
Ma 16 33
Ti 17
On 18
To 19
Fr 20
Lø 21
Sø 22
Ma 23 34
Ti 24
On 25
To 26
Fr 27
Lø 28
Sø 29
Ma 30 35
Ti 31

August

Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven

Temadag om H.C. Andersen 

Udflugt til Den Romantiske Have
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Lø 1
Sø 2
Ma 3 18
Ti 4
On 5
To 6
Fr 7
Lø 8
Sø 9
Ma 10 19
Ti 11
On 12
To 13 Kr. himmelfartsdag

Fr 14
Lø 15
Sø 16
Ma 17 20
Ti 18
On 19
To 20
Fr 21
Lø 22
Sø 23 Pinsedag

Ma 24 212. pinsedag

Ti 25
On 26
To 27
Fr 28
Lø 29
Sø 30
Ma 31 22

Maj
Ti 1
On 2
To 3
Fr 4
Lø 5 Grundlovsdag

Sø 6
Ma 7 23
Ti 8
On 9
To 10
Fr 11
Lø 12
Sø 13
Ma 14 24
Ti 15
On 16
To 17
Fr 18
Lø 19
Sø 20
Ma 21 25
Ti 22
On 23
To 24
Fr 25
Lø 26
Sø 27
Ma 28 26
Ti 29
On 30

Juni
To 1
Fr 2
Lø 3
Sø 4
Ma 5 27
Ti 6
On 7
To 8
Fr 9
Lø 10
Sø 11
Ma 12 28
Ti 13
On 14
To 15
Fr 16
Lø 17
Sø 18
Ma 19 29
Ti 20
On 21
To 22
Fr 23
Lø 24
Sø 25
Ma 26 30
Ti 27
On 28
To 29
Fr 30
Lø 31

Juli
Sø 1
Ma 2 31
Ti 3
On 4
To 5
Fr 6
Lø 7
Sø 8
Ma 9 32
Ti 10
On 11
To 12
Fr 13
Lø 14
Sø 15
Ma 16 33
Ti 17
On 18
To 19
Fr 20
Lø 21
Sø 22
Ma 23 34
Ti 24
On 25
To 26
Fr 27
Lø 28
Sø 29
Ma 30 35
Ti 31

August

Friluftsgudstjeneste i Præstegårdshaven

Temadag om H.C. Andersen 

Udflugt til Den Romantiske Have

På dette sted i Kirkebladet vil du fra næste  

nummer kunne se alle de arrangementer, der vil være  

i sognegården og kirken fra september til udgangen  

af december 2021.
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Vi mødes i præstegårdshaven og håber på 
rigtig, dejligt vejr.

Som det efterhånden er blevet en tradition, 
byder menighedsrådet på kaffe og kringle 
efter gudstjenesten, og vi håber, at I har lyst 
til at blive hængende lidt og hygge jer sam-
men med os. 

Husk at medbringe et tæppe eller en klap-
stol – vi har ikke en masse siddepladser som 
forrige år, hvor vi holdt gudstjenesten dagen 
efter grundlovsarrangementet. 
Hvis vejret ikke arter sig, så mødes vi i 
kirken i stedet for. 

SØNDAG D. 20. JUNI KL. 14.00

FRILUFTSGUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

SØNDAG 20. JUNI

FOREDRAG VIKINGER VED HAARBY

Mogens Bo Henriksen

“Livet – det dejligste eventyr”
TEMADAG om H. C. Andersens tro og hans 
70 års fødselsdagsmiddag fra 2. april 1875    

Foredrag med forfatter og dr.theol. Kaj 
Mogensen, der har arbejdet med H.C. 
Andersens eventyr, historier, lyrik og 
romaner. Han fortæller om, hvorfor H.C. 
Andersens budskab er evigt aktuelt.                                     
To lokale musikere, Eva Kobel og Ka-
ren Valeur, kæder dagens program 
sammen med musik og fællessange.                                                                                     
Det er gratis at deltage i foredraget, men 
tilmelding er nødvendig til begge dele.

Middagen på Øbjerggaard, Gudøgyden 
12, 5631 er en fortolkning af HCA’s 70 
årsmiddag, som i 1875 var arrangeret af 
familien Melchior. Middagen koster 185 kr. 
Drikkevarer købes på stedet.      
                
Måltidet skal betales ved tilmelding før 12. 
juni til enten på 61 73 45 40 eller på www.
helnæskultur.dk - Se om betaling på næste 
side.
Arrangører er De 5 kirker i samarbejde med 
Helnæs Kultur & Musik

LØRDAG 26. JUNI KL. 15.00  
I KÆRUM KIRKE     

TEMADAG OM H.C. ANDERSEN

LØRDAG 26. JUNI 

”H.C. Andersen i  
Den Romantiske Have”
Udflugt til Den Romantiske Have på 
Sanderumgård    

Eftermiddagsudflugt i private biler til 
Sanderumgård, hvor vi hører lidt om Den 
Romantiske Have og en fortælling med 
titlen ”H.C.A. i Den Romantiske Have”. 
Der er kaffebord undervejs.

LØRDAG 17. JULI KL. 13.30
Sanderrumgård
Sanderumgårdvej 152
5220 Odense

PRIS kr. 170,-
incl. entré til haven, kaffe med kage,  
foredrag 

TILMELDING  
før 12. juni på tlf. 61 73 45 40 eller 
på www.helnæskultur.dk
 
BETALING
Konto 0847 0000528285 eller 
MobilePay 48047 
  
MØDETID  
Foran Sanderumgård kl. 13.30. Haven 
lukker kl. 17.00

DEN ROMANTISKE HAVE PÅ SANDERUMGÅRD       

LØRDAG 17. JULI 

De sidste årtiers arkæologiske undersøgel-
ser ved og i Hårby – bl.a. i forbindelse 
med opførelse af Sognegården – har vist, 
at byen har rødder tilbage til århundred-
erne før vikingetiden.  
  
Omkring et naturligt overfartssted over åen 
opstod en bebyggelse med gårde, hvortil var 
knyttet et stort værkstedsområde. Her blev 
vævet tekstil, smedet jern og støbt bronze, 
sølv og guld i et omfang, som langt overgik, 
hvad lokalbefolkningen kunne aftage. 
 
Måske var Hårby sæde for den stor-
mand, der præcis i de samme århundreder  
anlagde en specialiseret værkstedsplads 

ved Strandby. Her 
var det dog ikke 
produktion af var-
er, men bygning og 
vedligehold af lang-
skibe, der blev ud-
ført. I nogle århundreder var Hårby således 
et økonomisk og måske også politisk 
knudepunkt i det sydvestfynske landskab. 

I foredraget skal vi høre om de arkæolo-
giske undersøgelser i nærområdet – og ikke 
mindst se nogle af de fantastiske fund, som 
er fremkommet ved detektorafsøgning på 
markerne omkring Hårby.

Se omtale side 14



Hårby valkyrie - Foto Mogens Bo Henriksen   
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NYT FRA KIRKEBOGEN

BEGRAVEDE ELLER BISATTE  
FRA HAARBY KIRKE  
 
12. februar Grethe Ingrid Jensen 
19. februar Laurits Egon Larsen
26. februar Anna Madsen
17. marts Gudrun Margrethe Rosenbæk
8. april Birthe Thybo
15. april Arne Bent Andersen
16. april Niels Johannes Hansen 
 
 
VIEDE I HAARBY KIRKE 

5. april Peter Gabriel Jørgensen og  
	 Gitte	Marianne	Kongstad	Christiansen 

DØBTE I HAARBY KIRKE

24.	marts	 Frederikke	Kjærager	Andreasen
27.	marts	 Kristoffer	Bloch-Boas
10.	april	 Thea	Hartmann	Christensen

KONFIRMEREDE

30.	april	 Mille	Martine	Sonnenborg	 
2.	maj	 Karen	Sofie	Bech	Holm	

Det har i mange år stået højt på 
menighedsrådets ønskeliste at få en 
sognegård tæt på kirken med faciliteter, 
der kan rumme alskens aktiviteter. Og 
nu er det endelig en realitet. 
 
Det skal fejres, og vi håber, at alle – uanset 
om I kommer i kirken jævnligt eller blot ju-
leaften – har lyst til at være med. Vi ønsker 
nemlig at gøre sognegården til hele byens 
hus og et naturligt sted at samles til diverse 
arrangementer.
Dagen starter med høstgudstjeneste i en 
flot pyntet kirke, og bagefter er der frokost 
i sognegården, hvor vi tager faciliteterne i 
brug for første gang. Husk tilmelding.

Hvis du blot har lyst til at se faciliteterne og 
være med til eftermiddagens program, kan 
du tilslutte dig selskabet efter frokosten, 
hvor vi holder åbent hus.

Her lægger vi ud med bobler og taler, og 
bagefter kan du høre et spændende fore-
drag om den historie, som sognegården 
hviler ovenpå. Museumsdirektør Mogens 
Bo Henriksen kommer og fortæller om  
Vikingerne ved Hårby og viser fund fra ud-
gravningen på matriklen.

Vi slutter eftermiddagen med en fælles-
sang eller to og siger på gensyn til mange 
spændende arrangementer i fremtiden.  

PROGRAMMET KOMMER TIL 
AT SE SÅLEDES UD:

10:00 Høstgudstjeneste
11:30 Frokost i sognegården 
13:30 Åbent hus
 Taler og et glas bobler
14:00 Vikinger ved Haarby
15:15 Fællessang
15.30 Afslutning 

Frokosten koster kr. 50 pr person inkl. en 
øl/vand eller glas vin, og man skal tilmel-
de sig til Anne Andersen på 30 13 55 93. 
Du kan også sende en sms. Husk at oplyse 
navn og antal deltagere. Betaling på dagen. 

INDVIELSE AF SOGNEGÅRDEN 

SØNDAG 5. SEPTEMBER



KALENDER | 16 15 | KALENDER

(ES) Else Suhr, (RG) Rikke Graff, (AB) Adam Boas

JUNI HAARBY LØGISMOSE DRESLETTE HELNÆS SØNDERBY KÆRUM

6. juni  
1.s.e.trin 9.00	(ES) 11.00	(ES) 10.30	(RG) 9.00	(RG)

13. juni 
2.s.e.trin Fællesgudstjeneste	For	alle	5	sogne	Sønderby	Kirke	kl.	10.00	(RG) Fællesgudstjeneste	For	alle	5	sogne	Sønderby	Kirke	kl.	10.00	(RG)

20.juni
3.s.e.trin

Præste-gårdshaven	14.00
(AB)

11.00	(RG) 9.00	(RG)

27.juni
4.s.e.trin 9.00	(RG) 11.00	(ES)	 10.30	(RG)

JULI
4. juli
5.s.e.trin 10.00	(AB) 11.00	(ES)	 9.00	(ES)	

11.juli
6.s.e.trin 10.00	(AB)	

Fællesgudstjeneste 
Dreslette	kirke:	kl.	11.00	(ES)

9.00	(AB)

18.juli
7.s.e.trin 9.00	(ES) 11.00	(ES) 9.00	(RG) 10.30	(RG)

25.juli
8.s.e.trin 9.00	(ES) 11.00	(ES)	 10.30	(RG) 9.00	(RG)

AUGUST
1.august
9.s.e.trin Fællesgudstjeneste	Dreslette	kirke:	Kl.	11.00	(ES)

Fællesgudstjeneste	 
Dreslette	kirke:	Kl.	11.00	(ES)

9.00	(RG) 10.30	(RG)

8.august
10.s.e.trin 10.00	(AB)

Konfirmation	 
10.00 & 12.00

9.00	(AB)

15.august
11.s.e.trin 10.00	(AB) 9.00	(RG)	 10.30	(RG)

22.august
12.s.e.trin Konfirmation	Kl.	10	(AB)

Konfirmation	 
Kl.	10.00	(RG)

29.august
13.s.e.trin Konfirmation	Kl.	10	(AB) 19.00	(AB)

SEPTEMBER
5. september
14.s.e.trin

Høstgudstjeneste	og	ind- 
vielse	af	sognegård	10.00	(AB)

11.00	(ES) 9.30	(ES) 9.00	(RG) 10.30	(RG)

GUDSTJENESTER  
FOR DE 5 SOGNE

Kirkebil: Kirkebil bestilles hos Taxa Fyn, Assens på tlf. 65 50 50 50 
Helnæs kirke: Kontakt Marianne Terp 64 77 16 68.


