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ADRESSELISTE

Overalt hører vi tale om værdier. Og det 
drejer sig ikke om de kontante værdier 
som vi har syet ind i madrassen, for dem 
taler vi selvfølgelig ikke højt om. Men vi 
taler om principielle værdier som skal 
være med til at gøre menneskelivet godt, 
og det er værdier som f.eks. rummelig-
hed og tolerance. Kristendommen nævner 
også nogle livsværdier. Rummelighed og 
tolerance er ikke nævnt specifikt. De for-
udsættes simpelthen i et kristent samfund, 
men derimod finder vi i kristendommen 
værdier på et langt dybere plan, og en af de 
værdier er syndernes forladelse – eller med 
andre ord: - fred med sig selv. 

Fred med sig selv er en af de store krist-
ne livsværdier. Så ubeskrivelig en lykke at 
eje, at den er mere værd end alverdens sølv 
og guld om det da ellers lå tilgængelig i en 
bunke foran os. Det er så stor en værdi, at 
det tidligt i kristendommen blev en del af 
enhver god bøn, at man bad om at andre 
måtte finde fred med sig selv. Sådan synger 
vi det også i aftensalmen: - fred med hvert 
hjerte fjern og nær, som uden ro mon slå. 

For det var jo netop den gamle kristne er-
faring, at hjertet slog uroligt, indtil man 
fandt fred med sig selv. Og vi kender det 
også i dag i en moderne tid. Mange lever 
og dør i ufred med sig selv. De kan ikke 
finde ro. De gør så meget godt og arbejder 
fra morgen til aften. De lever en pletfri til-
værelse nærmest uden laster af nogen art, 
og de er både rummelige og tolerante, og 
stadig er det som om, at det ikke er nok til 
at stille hjertets uro. Det er en stor irritati-
on for mange mennesker. Vi gør så meget 
godt, hvorfor har vi ikke ro i sind og sjæl? 
Det er ifølge kristendommen, fordi de ikke 
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har sluttet fred med sig selv. Og fred med sig 
selv får man, når man modtager og tror på 
syndernes forladelse. Fred med sig selv er 
med andre ord: - fred med Gud. 

Selve det at slutte fred med Gud, er et fast 
punkt i gudstjenestens liturgi. Det finder 
sted i nadveren, hvor vi i tro på Gud og i tak 
til Gud for at ville slutte fred med os, mod-
tager Kristi legeme og blod. Så lyder ordene 
sådan omtrent: - Kristus, som har givet jer 
sit hellige legeme og blod, har dermed fri-
købt jer fra fjendskab med Gud, og opholder 
jer derved i fred med Gud. 

Mange kristne oplever, at den særlige del af 
gudstjenesten giver dem fred med sig selv, 
og at hjertet slår roligt derefter. Syndernes 
forladelse er den fuldstændige tilgivelse, den 
totale benådning af mennesket, og har man 
syndernes forladelse, da står der egentlig in-

tet tilbage at ønske sig mere. Man kan leve 
sit liv i fuldkommen frihed, for den man al-
lermest ønskede at slutte fred og forsoning 
med, har nu selv givet én den fred i den hel-
lige nadver. 

Syndernes forladelse er fred med Gud og 
dermed fred med sig selv. Man kan gå til 
nadver ved gudstjenesterne, men man kan 
også sætte mig stævne på et hvilket som 
helst tidspunkt af døgnet i kirken. Så går vi 
i kirken dig og mig, låser døren efter os, så 
vi har ro. Vi taler sammen, beder sammen 
– og deler nadveren. Jeg har tavshedspligt, 
så når vi låser op og går ud, så husker 
jeg ikke, hvem du var. Men jeg tror at du 
husker, at du var der – og at du gik derfra i 
fred med dig selv.  
 
Sognepræst   
Adam Boas

EN AF DE STORE KRISTNE LIVSVÆRDIER

 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

Enhver der har været i gang med et bygge-
projekt, ved, at processen aldrig bliver helt 
som forventet, og sådan har det også været 
med sognegården. Selvom vi tog faciliteter-
ne i brug allerede i september og markere-
de dette ved en dejlig indvielsesfest, så har 
der efterfølgende været diverse ’knaster’, 
der skulle ordnes. Men nu er den tropiske 
indørstemperatur væk, ventilationen fun-
gerer og diverse tekniske installationer sat 
op, og vi har kunne vende opmærksom-
heden mod æstetik og drift i stedet for. 
 
Der er nu kommet kunst på sognegårdens 

hvide vægge, og man bliver mødt af dejli-
ge farver og smukke billeder. Det er Lou-
ise Skræp fra Strandby, der udstiller sine 
værker, og de vil hænge i ca. 4 måneder, 
hvorefter en anden lokal kunstner vil blive 
inviteret til at udstille. Hvis nogen er inte-
resserede i dette, må de gerne henvende sig 
til menighedsrådet. 

Vi har haft mange og meget forskelligarte-
de arrangementer i kalenderen i sognegår-
dens første fire måneder. Nogle har været 
velbesøgte, og andre har vi måtte aflyses. 
Nogle har været med tilmelding og andre 



4 | NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET

uden, og vi har forsøgt os med markedsfø-
ring i Lokalavisen og på Facebook...  og vi 
høster hele tiden erfaringer, som vi forsø-
ger at omsætte, så vi bruger vores ressour-
cer bedst muligt – både hvad angår penge 
og kræfter. I foråret 2022 prøver vi som 
noget nyt at tage entré for et arrangement. 

Viser det sig at kunne bære, betyder det jo, 
at vi kan udvide rammen for spændende 
foredrag, koncerter og events. Arrange-
menter i sognegården vil fortrinsvis kom-
me til at foregå fra september til maj. Som-
merkvartalet bliver mere stille.

Det er menighedsrådets ønske, at sogne-
gården bliver et sted, hvor man naturligt 
søger hen for at få gode oplevelser og et 
sted, hvor vi møder hinanden. De gode 
faciliteter skal bruges, og derfor har vi be-
sluttet, at alle lokale foreninger og instituti-
oner kan søge om at benytte sognegården. 
Dog forbeholder vi os ret til løbende at 

imødekomme eller afslå indkomne ansøg-
ninger. Også på dette område bevæger vi os 
i ukendt land, men vi satser på, at vi kan få 
logistik og aftaler på plads, og så evaluerer 
vi naturligvis løbende. 

Sidst vil jeg byde Louise Elmelund vel-
kommen i menighedsrådet. (se nedenfor). 
Hun er kommet med på holdet, fordi Alis 
Rasmussen har valgt at udtræde af menig-
hedsrådet. Alis har i mange år været en en-
gageret og uhyre kompetent del af menig-
hedsrådet. Hun har været rådets kasserer 
og den, vi lænede os op ad, når det gjaldt 
diverse regler og procedurer. Og det sidste 
års tid har Alis været dybt involveret i at 
få sognegården etableret. Vi skylder Alis en 
kæmpe tak for indsatsen og ønsker hende 
held og lykke fremover.  

Anni Brejnholt 
Formand for menighedsrådet

LOUISE ELMELUND:  Jeg er 45 år og bor i Haarby med min mand, 
vores to børn på 15 og 20 år og vores hund.

Jeg er født og opvokset i Haarby og har haft Haarby Kirke som 
rammen til flere af livets store begivenheder.

Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder som konsulent. I friti-
den er jeg glad for at bruge naturen og være kreativ med forskel-
lige ting.

Jeg stillede op som suppleant til Menighedsrådet i efteråret 2020 
for at ”snuse” til arbejdet her - og det er dermed første gang, jeg nu rigtigt skal bidrage i 
det regi. Jeg håber bl.a at kunne være med til at gøre kendskabet og fællesskabet omkring 
kirken og også sognegården bredere.

PRÆSENTATION AF NYT MEDLEM
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DROP-IN CAFÉ – en gang om måneden i sognegården

Drop in til en snak om stort eller småt. 
Et par af menighedsrådets medlemmer vil 
være til stede. Vi sørger for en kop kaffe 
eller et glas vin og god stemning.   

Det er ganske uformelt, og der vil ikke være 
særlige emner, vi snakker om – bare hvad 
der falder os ind. Det er gratis at deltage. 

Vi skal nyde rundstykker og kaffe og have 
en dejlig snak ved bordene.
Undervejs synger vi efter højskolesangbo-
gen. Hver gang er der et lille oplæg ved en 
lokal gæst, som fortæller om det, som han 
eller hun interesserer sig for.  Adam Boas er 

vært ved sognecafeerne og vil gerne have til-
meldinger en uge før, så der er rundstykker 
til alle. Tilmelding til Adam på telefon 25 71 
11 01 eller på adbo@km.dk 
Man betaler kr. 25 for kaffe og rundstykker 
og måske et stykke kage.

SOGNECAFÉ – sidste fredag i hver måned 
KL. 10 – 11.30 I SOGNEGÅRDEN

TJEK KALENDER FOR DATOER

Babysalmesang er populært i landets kirk-
er, og nu er trenden nået her til Haarby. 
Michelle Warren, som synger i kirken 
hver søndag,  tilbyder sang og musik, der 
stimulerer babyers musikalske og sanse- 
motoriske udvikling. 
Igennem kendte salmer, sange og rytmik 
kan du, sammen med din baby, uformelt 
opleve og sanse kirkerummet og få inspi-
ration til bevægelse og sange, du kan lave 
med baby derhjemme.
Kom og nyd en stund i nærvær med din 
baby. Man behøver ikke at synge godt for 
at være med- Husk, at din stemme er din 
babys yndlingstemme.
Tilmelding til alle fire søndage, senest den 
2. januar 2022.

Der er plads til 10 babyer (med en voksen), 
så det er efter først til mølle princippet.
Mail: michellewarren@hotmail.com   
Angiv dit navn og telefonnummer og navn 
og alder på din baby.
Medbring: underlag; dyne eller tæppe til 
baby og evt en pude du kan sidde på, da vi 
sidder på gulvet. (Evt. Mad og drikke til baby, 
som godt kan blive træt og sulten undervejs 
eller efter 45 minutters sang of bevægelse)

BABYSALMESANG – for alderen 3-12 mdr
9/1, 23/1, 6/2, 20/2 2022 KL. 11.15 - 12.00  i Haarby Kirke
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2022Kalendersiden.dk
  Januar Februar     Marts     April

Askeonsdag m. pandekager kl. 16.30 
+ kor kl. 18.30

Studiegruppe kl. 10

Lø 1 Nytårskurs kl. 16 

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

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

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

Fr 1
Lø 2
Sø 3
Ma 4 14
Ti 5
On 6
To 7
Fr 8
Lø 9
Sø 10 Palmesøndag

Ma 11 15
Ti 12
On 13
To 14 Skærtorsdag

Fr 15 Langfredag

Lø 16
Sø 17 Påskedag

Ma 18 162. påskedag

Ti 19
On 20
To 21
Fr 22
Lø 23
Sø 24
Ma 25 17
Ti 26
On 27
To 28
Fr 29
Lø 30

Kor kl. 18.30

Studiekreds kl. 9

Baby-ss 11.15, Lounge & lagkage kl. 15

Kor kl. 18.30

Kor kl. 18.30

Kor kl. 18.30

Til Kaffe med Sårbarhed kl. 19

Babysalmesang kl. 11.15

Sognecafe kl. 10 Drop-in cafe kl. 19

Kor kl. 18.30

Kor kl. 18.30

Sangaften i kirken kl. 19

Kor kl. 18.30

Studiekreds kl. 9

Babysalmesang kl. 11.15

Sognefilm I kl. 19

Klaverkoncert m. Jakob og Karini kl. 19

Babysalmesang kl. 11.15

Sognecafe & Koncert m Poul Krebs kl. 20

Sognefilm II kl. 19

Lotte Heise: Min tro og mig kl. 19

Tegnefilmskoncert kl. 16.00

Orgelkoncert m. Tina Christiansen kl. 16

Studiekreds kl. 9

Kor kl. 18.30

Kor kl. 18.30

Kor kl. 18.30

Kor kl. 18.30

Kor kl. 18.30

Sognecafe kl. 10 Drop-in kl. 19

Kor kl. 18.30

Gudstjeneste kl. 10 + kirkefrokost

Sognefilm II kl. 19

Pilgrimsvandring kl. 10

Foredrag om Johannes Møllehave kl. 19

Kor kl. 18.30

Foredrag om Pigerne på Sprogø kl. 19

Sognecafe kl. 10 Drop-in kl. 19

Y's Men Klub kl. 18

Y's Men Klub kl. 18

Studiegruppe kl. 10

Kor kl. 18.30
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Vi byder på kaffe, lagkage og lækker lyd, 
når det lokale band Lounge kommer og 
spiller for os. 

De skriver om sig selv: ”Lounge består af 
2 forsangere, Amie og Lisette, der formår 
at blande de dejlige sange til en eufori af 
behagelighed. De to sangerinders stemmer 
supplerer hinanden super godt, når musik- 
niveauet skal være roligt og lækkert. Folk 
vil genkende numrene og vil lytte med nys-
gerrighed til de’ Loungeificerede’ numre. 

Derudover er der 2 dygtige og professionelle 
guitarister, Ulrich og Ole, som har haft en 
guitar i hånden siden før de kunne gå. Med 
to akkustiske guitarister får man det ekstra 
fylde i numrene, så alle 4 musikere får rum-
met til at skinne af god og professionel lyd. 

Vi glæder os til spille for jer - be there, I vil 
ikke fortryde det!”

Lagkagen leveres af en lille ny forretning 
i Nellemose, der meget passende hedder;  
’Ka’ du li’ kage.’ 

Pris: kr. 40 hvis  du tilmelder dig inden d. 
5. januar – ellers koster det kr. 65 ’i døren’. 
Du kan også bare dukke op og høre Lounge 
ganske gratis, hvis du ikke vil have kaffe 
og kage.

LOUNGE OG LAGKAGE 
9. JANUAR KL. 15.00 I SOGNEGÅRDEN

DEBATAFTEN: Til kaffe med sårbarhed
TIRSDAG 28. JANUAR KL. 19 

Tør du tale om sårbarhed, og oplever du 
at vi alt for ofte har travlt med at skjule os, 
når det handler om, hvordan vi egentligt 
har det?

Det vil vi gerne gøre noget ved, og derfor 
inviterer vi til en debataften i Sognegården.

Kom og vær med til en spændende aften, 
hvor vi efter et oplæg debatterer sårbarhed, 
tro og håb.

Arrangementet er gratis. 
Kaffe og kage 
koster kr. 35.-
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Et fantastisk fremadskuende sogneråd i 
Haarby fandt i 1940’erne på, at der skulle 
laves en sognefilm, der fortalte noget om 
livet her i byen. Det skabte en tradition, 
der flot blev fulgt op på i årene derefter, og 
i dag har vi ikke mindre en 3 sognefilm.
Filmene dækker tilsammen perioderne fra 
1949 – 1953, slutningen af 60’erne, årene 
fra 1972 – 1983, begyndelsen af 00’erne 
og Haarby anno 2017.  Hans Ove Olesen 
fra Lokalhistorisk arkiv vil introducere 
hver film.

Vi viser alle tre film i løbet af foråret. Kom 
og se med. Arrangementet er gratis, og hvis 
du vil have kaffe og kage koster det kr. 35.-

SOGNEFILM – alle aftener kl. 19
8. FEBRUAR, 8. MARTS & 5. APRIL

Kirkens organist og korleder Jakob har 
inviteret sin dygtige pianistkollega Karin 
med til koncert i Haarby kirke. Jakob og 
Karin mødte hinanden på konservatoriet 
i Esbjerg i 2016 og har siden været både 
sammenspilspartnere og rigtig gode venner 
privat. Til koncerten vil de præsentere et 
spændende program med repertoire for 
4-hændigt klaver. Koncerten er gratis. 

4-HÆNDIG KLAVERKONCERT – med Karin Viktoria 
Jakobsson og Jakob Horsbøl Andersen 

13. FEBRUAR KLOKKEN 19.00 

Y’S MEN KLUBBEN – har to møder, der er åbne for alle
3. FEBRUAR & 31. MARTS KL. 18

Y´s Men`s møde 
v. Hannah Marete Ussing, 
Veteranhjem Odense
Smørrebrød (75kr.) 
Tilmelding 62681024 

31. marts kl. 18
Y`s Men`s møde v. Gitte Holmegaard, 
KFUMs sociale arbejde
Smørrebrød (75kr.) 
Tilmelding 62681024 
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Jakob vil lære os nogle af de nye sange 
i Højskolesangbogen, og selvfølgelig 
skal vi også synge de gamle velkendte 

og elskede sange og salmer. Onsdag er 
også koraften, så sangerne fra kirkekoret 
synger med.

16. FEBRUAR 19 – 20 I KIRKEN

Poul Krebs har valgt at lægge vejen  
forbi Haarby Kirke på sin akustiske 
kirketurne 2022. 

Kom og få en helt særlig oplevelse.  
Billetter kan købes på www.musik.dk 
og koster kr. 325 pr. stk. 

KONCERT MED POUL KREBS 
25. FEBRUAR KL. 20 (dørene åbnes kl. 19.00)

ASKEONSDAG
2. MARTS KL. 16.30

SANGAFTEN MED JAKOB

– begynder fasten i den kristne kirke.  
Den varer 40 dage indtil Påske. 

Vi markerer fastens begyndelse med en 
andagt i kirken kl. 16.30, hvor der fortælles 
om, hvordan fasten kan forstås i en mod-
erne tid. Faste er mange ting, men det er 
grundlæggende et princip om at reservere 
tid til Gud i sin hverdag. Kom og hør nogle 
eksempler på, hvordan man gør det i for-
skellige kristne lande – og hvordan man gør 
det her i Danmark. 
Efter andagten er der pandekager i 
sognegården. Her har vi lånt en engelsk 
skik, hvor man spiser pandekager dagen 
før fasten indledes. Tanken har velsagtens 

været, at det var om at få noget godt at 
spise, nu hvor der skulle gives afkald på de 
gode sager i 40 dage indtil påske.
Alle er velkomne, og tag børn og børnebørn 
med. Det er godt at høre lidt om de kristne 
traditioner samtidig med at vi hygger os 
bagefter. Arrangementet er gratis

Sognepræst Adam Boas
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Når Kathrine synger, bliver du ramt både i 
mellemgulvet og direkte i hjertet. Hendes 
stemme er smuk og klangfuld, og hun me-
strer virkelig fortolkningens kunst. Og når 
det blandes med en af Danmarks absolut 
bedste pianister, Thomas Bornø, så opstår 
noget ganske magisk. Til denne koncert vil 
du blive udsat for et sandt bombardement 
af store følelser og dejlige minder. Reper-
toiret er nemlig alle de kendte sange fra de 
store tegnefilm. Så der er masser i vente 
for både børn og voksne. Hele herligheden 
produceres og mixes live af den fynske 

professionelle lydninja og musiker, Ricko 
Hougaard. Så glæd dig til at mærke vindens 
farver i håret, den isnende kulde fra det 
iskolde fjeld og alle de andre dejlige sange 
fra tegnefilmens verden.
Arrangementet er gratis. 

TEGNEFILMSKONCERT – med Katrine K. Andersen 
20. MARTS KL. 16 I HAARBY KIRKE

Vi mødes i sognegården til en frokost og 
hyggeligt samvær. 

Pris kr. 50, hvis du tilmelder dig inden  
d. 2. marts til Anne på telefon 30 13 55 93, 
og ellers koster det kr. 75 ’i døren’. 

KIRKEFROKOST 
6. MARTS EFTER GUDSTJENESTEN 

FOREDRAG: MIN TRO OM MIG MED LOTTE HEISE
24. MARTS KL. 19 

Foredraget ”Min tro og mig” rummer alt 
fra alvorlige tanker om ”Det hellige ord” 
over Lottes meget tætte forhold til danske 
salmer til, hvorfor det er så uendelig 
vigtigt, at troen kan opleves forskelligt, 
men hvis ærligheden og kærligheden er i 
højsædet, er der plads til alle i Guds flok.

Alt sammen krydret med Lotte Heises 
vanlige blik for en skæv vinkel, plads til et 
smil og måske også en enkelt tåre. 

Billetter á kr. 125 købes på Billetto.
Hvis der er overskydende billetter, kan de 
købes ’i døren’ til kr. 150.- 
Kaffe og kage kr. 35.- 
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Tina er til daglig organist i Ansgar Kirke 
i Odense. Hun er samtidigt en efter-
tragtet solist rundt om i verden og har 
et meget spændende og stort CV, bl.a. 
som solist med Odense Symfoniorkester.  

Vi kan glæde os til en koncert, hvor orgelet 
vil blive udfordret og udforsket i alle dets 
klanglige muligheder. 

Entré er gratis. 

ORGELKONCERT –  med organist Tina Christiansen
7. APRIL KL. 19.00

Vi starter vandringen med en andagt i kir-
ken, hvorefter vi går mod Løgismose Kapel 
ad stier, markveje – og ganske kort på as-
faltvej. 
Vi spiser vores medbragte mad på plænen 
foran kapellet og synger et par salmer inde 
i det, før vi begiver os ud på tilbagevejen. 
Undervejs tilbage til Haarby Kirke vil der 
være indlagt en pause, hvor menighedsrå-
det serverer kaffe og kage. 
Turen er på ca. 15 km og noget af turen vil 
vi gå i tavshed. 
Husk gode vandresko/støvler, en vand-
flaske og en madpakke. 

PILGRIMSVANDRING
2. PÅSKEDAG 18.4. KL. 10
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FOREDRAG: PIGERNE FRA SPROGØ  
– med Carsten Egø Nielsen

28. APRIL KL. 19

Vi mindes præst, forfatter og foredrags- 
holder Johannes Møllehave (f. 1937 død 
2021) ved at invitere hans niece og tætte 
samarbejdspartner cand.mag. Marianne 
Volf Andersen, som vil give os et indblik i 
sammenhængen mellem liv og værk.

I foredraget dykker hun ned i den pri-
vate historie og viser billeder fra familie- 
albummet. Vi følger processen fra Johannes 
opvækst til præst, forfatter, formidler eller 
ligefrem fænomenet Møllehave.

Hvilke inspirationer møder Johannes Mølle-
have i sit liv? hvor og hvornår? Hvorfra 
kommer hans interesse for sproget? Hvilke 

forfatterskaber optager ham - og hvorfor? 
Hvorfra kommer hans talent, vitalitet, glæde 
og engagement. Og hvad er drivkraften bag 
hans livs pulserende rastløshed?
Johannes´ søn, Mikkel Møllehave, læser ud-
valgte tekststeder fra forfatterskabet. Fore-
draget ledsages af sange og salmer med tekst 
af Møllehave.
Arrangementet er gratis.  
Kaffe og kage kr. 35.-

FOREDRAG: JOHANNES MØLLEHAVE   
– hans liv og værk med Marianne Volf Andersen 

21. APRIL KL. 19.00

Fire velholdte gulpudsede længer midt på 
en lille ø i Storebælt. Du har garanteret set 
dem på turen over Storebæltsbroen – men 
det gamle pigehjem bærer på et særligt, 
gruopvækkende kapitel i Danmarkshistorien.  

Fortællingen om pigehjemmet på Sprogø 
blev senest skildret i thrilleren ’Joural 64’, 
der er den fjerde film baseret på Jussi Ad-
ler-Olsens bestsellerbøger om afdeling Q.
Historiker Carsten Egø Nielsen har turneret 
landet rundt for fulde huse med sit foredrag 

om de unge kvinder på Sprogø – så kom 
tidligt for at sikre dig en plads.

Arrangementet er gratis. 
Kaffe og kage kr. 35.- 
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Kirkebil: Kirkebil bestilles hos Taxa Fyn, Assens på tlf. 65 50 50 50 

JANUAR HAARBY LØGISMOSE

Lør. 1. jan.  Nytårsdag 16.00 - Boas
Søn. 2. jan. H3K Fælles i Dreslette 11.00 - Suhr     Dreslette Kirke   

Søn. 9. jan. 1.søndag efter H3K 10.00 - Boas
Søn. 16. jan. 2.søndag efter H3K 10.00 - Boas
Søn. 23.  jan. 3.søndag efter H3K 9.00 - Suhr
Søn. 30. jan. 4.søndag efter H3K 10.00 - Boas

FEBRUAR
Søn. 6. feb. Sidste søndag efter H3K 10.00 - Boas
Søn. 13. feb.Septuagesima – 70 dage før påske 10.00 - Boas
Søn. 20. feb.Seksagesima – 60 dage før påske 10.00 - Boas
Søn. 27. feb. Fastelavn 9.00 - Suhr

MARTS
Søn. 6. marts  1. søndag i fasten 10.00 - Boas
Søn. 13. marts  2. søndag i fasten 10.00 - Boas
Søn. 20. marts  3. søndag i fasten 10.00 - Boas
Søn. 27. marts Midfaste 10.00 - Boas 8.45 - Boas

APRIL
Søn. 3. april  Maria Bebudelsesdag 9.00 - Suhr
Søn. 10. april  Palmesøndag 10.00 - Boas
Tors. 14. april  Skærtorsdag – Fælles i Dreslette 11.00 - Suhr     Dreslette Kirke   

Fre. 15. april  Langfredag – fælles i Haarby 10.00 - Boas     Haarby Kirke   

Søn. 17. april  Påskedag 10.00 - Boas

Man. 18. april  2.Påskedag 
Pilgrimsvandring kort andagt

10.00 - Boas 12.00 - Boas

Søn. 24. april  1. søndag efter påske 10.00 - Boas

MAJ 2022
Søn. 1.maj 2. søndag efter påske 10.00 - Boas

GUDSTJENESTELISTE FOR HAARBY KIRKE  
OG LØGISMOSE KAPEL
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NYT FRA KIRKEBOGEN

BEGRAVEDE ELLER BISATTE  
FRA HAARBY KIRKE  
 
20.aug.  Herluf Helmut Christiansen
27.aug.  Anna Nielsen
1.sep.  Anna Marie Jensen
11.sep.  Lotte Kjær Poulsen
21.sep.  Aase Andersen
22.sep.  Birgit Thomsen
23.sep.  Hans Flemming Laursen
1.okt.  Harald Brandi Christensen
2.okt.  Jørgen Rudolf Marschner
6.okt.  Mads Vagner Læsøe Hansen 
23.okt.  Robert Thomsen
6.nov.  Edith Johansen
12.nov.  Gunner Peder Larsen
20.nov.  Anders Larsen
24.nov.  Leif Søndergaard Jensen
 
VIEDE I HAARBY KIRKE ELLER  
PÅ LØGISMOSE KAPEL
 
7.aug.  Henrik Poulsen og Bodil Madsen
28.aug.  Ulrik Pedersen og Ditte Jacobsen
28.aug.  Thomas Peder Kristensen og  
  Line Juul  Sørensen
16.okt.  Mikkel Jul Poulsen og  
  Frida Bech Schrøder

 
DØBTE I HAARBY KIRKE ELLER  
PÅ LØGISMOSE KAPEL
 
15.aug.  Mila Hedegaard Christiansen
21.aug.  Albert Njord Tubæk Espersen
18.sep.  Olivia Fredboe Graversgaard
31.okt.  Haylie Athena Løjborg



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.peronregistrering.dk

VIELSE
Henvendelse til sognepræsten for af-
tale om dato og tidspunkt. På borger-
service anmodes der om prøvelsesat-
test 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 navn-
gives senest 6 måneder efter fødslen. 

BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE
Familien tager kontakt til en bede-
mand, og derefter tages kontakt til 
sognepræsten 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 begravels-
er kan man kontakte graver Arne Bøje 
på telefon 64 73 24 99 for aftale om  
pyntning af kirken. 

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

VALG AF GRAVSTED
Man træffer aftale med graver  
Arne Bøje på  telefon 64 73 24 99.

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, Karin Askholm  
& Anni Brejnholt
Indlæg til næste kirkeblad skal være 
indsendt inden 1. april 2022

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
HVAD GØR JEG VED:
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