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NYT FRA PRÆSTEN
Sangen om frihed og fred gav pludselig
mening for de unge – og for os andre !
En generation, som ingen modgang møder, forstår ikke hvad medgang er værd.
En generation, som ingen krig oplever,
begriber ikke hvad frihed og fred betyder.
På landets efterskoler har den ene årgang
efter den anden sunget en lærke letted´,
uden at den sang sådan for alvor betød
noget for dem. For dem var det smukke
ord til en dejlig melodi, men det var aldrig
en sang, som de i egentlig forstand forstod
betydningen af. De unge mennesker
kendte jo ikke til pludselig at være frie
efter fangenskab, de kendte ikke til nogen
kamp for det, som de stod for.
Vores unge mennesker blev, da de blev
født, kastet ned på den mest rosenrøde og
sukkersøde jord som findes. Og indrømmet - havde verden dog bare altid været,
som den jord de blev kastet ned på. Havde
også livet bare altid været sådan. Men livet
er jo også et liv i modgang, og hvordan
skal de unge kunne kæmpe trods den
modgang, som uværgerligt kommer til
ethvert menneske, hvis de ikke på forhånd
forstår, at modgangen er en del af tilværelsen – og noget, som skal overvindes ved
kamp og ved Guds hjælp?
Og hvad med os andre? Vi havde vel også
efterhånden vænnet os til et vrangbillede
– nemlig det, at verden ikke kunne vise
tænder, og at Gud var noget vi kunne
undvære. Vi plantede vores ligusterhække
og vaskede vores bil og mente, at vi var
sikrede imod alt ondt dermed.

SANGEN OM FRIHED OG FRED
I halvfjerdserne sang man om Afrika, og
man mente at fornemme lidelserne på det
afrikanske kontinent. Men det var en fremmed sang, en smuk melodi til et indhold
man ikke kendte. Men medierne har i dag
lært de unge mennesker virkeligheden at
kende, og jeg kan ikke sige andet, end at
der også kommer noget godt ud af det for
de unge. De ved, at der også kan være grå
dage. Nu pludselig - når de bliver mødt af
menneskers behov for hjælp - så reagerer de
– ikke med penge eller teoretisk sympati –
men med konkret menneskelighed.

Men overfor en udefrakommende ondskab
som vi opdagede virkeligheden af, der var
alene Gud vores hjælp.
Selvom Danmark er gået fri i forhold til de
værste konsekvenser af Corona og krigen i
Ukraine, så har vore unge mennesker pludselig set, at alt ikke er ukompliceret. Verden
er ikke sukkersød. Det nænnede vi kun
dårligt, at de skulle erfare. Men det var ikke
skidt for ingenting, som min bedstemor
kunne have sagt det. For de unges glæde
ved gode tider vil forøges. Deres taknemmelighed over alt godt vil vokse. Deres tro
på Gud viser sig at have betydning, for hvad
betød Gud overhovedet tidligere for dem,
som ingenting havde at bruge Gud til? Gud
er netop en hjælp i trængselstider. Det er
godt at have en Gud, og man lærer Gud at
kende, når man har brug for Ham.

Jeg tror, at Gud træder ind på scenen for
de unge mennesker, på en måde som han
aldrig trådte ind for de tidligere velbjærgede generationer. Så i takt med, at de unge
mennesker får en virkelighedsforståelse
af verden, får de også en religion. Dermed
er de godt stillede, for enhver forælder
ønsker jo for sit barn, at det må have tro på
det gode i de situationer, hvor modgangen
kommer til dem.
Et menneske med en tro er et menneske
som har forstået livet. Et menneske uden
tro er et menneske som bare har fået lov til
at drømme sig derudaf, uden at ænse hvad
det i virkeligheden har brug for. De unge
mennesker har fået lov at se livet, som det
også kan være. Livet er godt og ondt. Medgang og modgang. Men med livets Gud i
pagt kan vi overkomme selv det værste.
Hvis det er udfaldet af de sidste par år for
de unge mennesker – og for os andre - så
har det på en mærkelig måde været gode år.
Sognepræst Adam Boas
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NYT FRA MENIGHEDSRÅDET
Det viste sig jo, at vi ikke var helt ude af
Coronaens skygge, da sidste kirkeblad
kom på gaden, hvilket betød, at vi måtte
aflyse de første arrangementer, der var
planlagt i året. Heldigvis er det lykkedes
at lave nye aftaler med både Lounge (se arrangement d. 28.8.) og senere på året også
med Katrine K. Andersen, der vil komme
og synge for os i kirken (annonceres i efterårets kirkeblad).
Den 1. april fik vi nye naboer! Byggeriet er
færdigt, og beboerne rykket ind. Vi glæder os meget til at lære jer at kende og forhåbentligt også til at se jer i sognegården
og i kirken. Og så skal vi lære, at vi har
fået ny adresse, nemlig Søbygårdvænget 2.
Menighedsrådet arbejder p.t. på at få skiltning op flere steder, så det bliver lettere at
finde sognegården. Det er nemlig ikke så
let, hvis man kommer udenbys fra.

at lægge disse fortrinsvis henover efterår,
vinter og forår. Vi har derfor heller ikke
så meget at skulle omtale. Dog vil jeg lige
tage forskud på næste nummer og bede
jer sætte kryds i kalenderen fredag d. 2.
september kl. 12 - 14, hvor March mod
Ensomhed kommer igennem sognet. Vi
vil gå sammen med Patrick Cakirli fra
Strandbyvej 1 og følge ham til kommunegrænsen i Jordløse. Læs mere om marchen
her: www.facebook/com./marchmodensomhed/
ROADS IDE CHURCHES • KIRCHEN AM WEG

Endelig vil jeg fortælle, at Vejkirker
man i våbenhuset kan tage
et eksemplar af brochuren
Vejkirker og lægge i sin bil.
Så er man klar til at drage ud
i sommerlandet og har alle
nødvendige informationer
om spændende kirkebesøg
indenfor rækkevidde.
Ø
JY
EL
RLNE
A ND
2021
OG ANDRE ÅBNE KIRKER

MED CYKELVENLIGE VEJKIRKER OG KIRKER PÅ DEN
DANSKE KLOSTERRUTE OG DEN DANSKE PILGRIMSRUTE

Denne udgave af kirkebladet er lidt tyndere end de forgående, og det skyldes, at
vi har besluttet ikke at have så mange arrangementer i sommermånederne, men
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Rigtig god sommer til alle.

1

Anni Brejnholt
Formand for menighedsrådet

BABYSALMESANG – for alderen 3-12 mdr
KL. 11.15 - 12.00 I HAARBY KIRKE
I skrivende stund er første hold babyer
igang med at opleve kirken med sang, rytmik og bevægelser, der stimulerer deres
sansemotoriske udvikling. Hold øje med
kirkens facebook side for næste babysalmesangs forløb senere på året. Eller send
en mail til Michelle og bliv skrevet op til
næste hold på michellewarren@hotmail.
com. Kun deltagelse ved tilmelding.

SOGNEFILM (sidste 2 film)
TIRSDAG D. 10. MAJ KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN
Vi skal se de sidste to sognefilm. Den ene
er en fin beretning om Haarby fra 1973 –
1983 og viser bl.a. udvidelse af Haarby
skole, nedrivning af det gamle mejeri fra
1953, påbegyndelsen af den nye svømmehal, indvielse af Brugsens nye lokaler
med ballonfærd, indsættelse af sognepræst
Svend Jacobsen, Sarup udgravningen og
meget mere. Filmen varer ca. 34 min.

Den anden film varer 1 time og 10 minutter og er fra 2002. Den beskriver Haarby
og omegns tidlige historie og bevæger sig
op til 2000. Erik “post” Andersen præsenterer kort de store virksomheder i byen, og
derefter vises og fortælles der om landbruget og om byens forretningsliv m.m.
Arrangementet er gratis.
Kaffe & kage kr. 35,-

”HVORDAN PASSER VI PÅ GUDS SKABERVÆRK?”
TORSDAG D. 19. MAJ KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN
Et foredrag om hvordan Assens
kommune arbejder med biodiversitet, klima og rekreative områder
omkring Haarby.
Kom og hør om kommunens arbejde
med udtagning af lavbundsjorde,
hvor formålet er mindskning af
udledning af CO2 til atmosfæren og
kvælstof til havet.

Projekterne gavner især biodiversiteten og de rekreative muligheder
for borgere i kommunen. Der vil i
foredraget især blive lagt vægt på de
mange projekter omkring Hårby.
Foredragsholder er Jannik Seslef,
som er projektleder i Assens Kommune.
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GUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
SØNDAG DEN 29. MAJ KL. 14.00
Gudstjeneste i præstegårdshaven – med
efterfølgende kaffe og kage i sognegården.
Inden gudstjenesten indbyder vi helt
særligt de nye beboere på Søbygårdvænget
til velkomst og frokost i sognegården kl.
12.00.
Vi er glade for, at kirken har fået nye
naboer, og vi håber, at I er kommet godt på
plads i de nye boliger.

GRUNDLOVSARRANGEMENT
5. JUNI KL. 14.00 – 17.00
I samarbejde med Handelsforeningen,
Lokalrådet, Y’s mens klubben og
Lion’s Club holder vi igen grundlovsfest i
præstegårdshaven. Dette år med Flemming
Jensen som taler. Og som noget nyt vil der
i år være bagagerumsmarked. De første 15
som tilmelder sig bagagerumsmarked til
adbo@km.dk, får en standplads.

Grundlovsfe
st
Pinsedag 5.
juni kl. 14-1
7
Haarby præ
stegårdshave

Tale
Flemming Je r:
nsen

Øl, vand og
pølser
Bagagerum
sm
kaffe og kage arked,
bod m.m.

KONCERT MED HADERSLEV DRENGEKOR
LØRDAG D. 11. JUNI KL. 16.00 I KIRKEN
Koret er et blandet drenge- og mandskor,
der består af 56 sangere i alderen 9 år og
opefter. Koret har siden det blev etableret i
2008 markeret sig som et stærkt, populært
og efterspurgt drengekor og har bl.a. sunget
8 | ARRANGEMENTER

koncert i alle Danmarks 10 domkirker.
Drengekoret har ved flere lejligheder sunget
for den kongelige familie og den danske regering. I 2020 sang koret på Det Kongelige
Teater i forbindelse med genforenings-galla.

FERNISERING

Koret er blevet transmitteret på dansk og
tysk TV, har indspillet 3 cd’ere og givet
koncerter i såvel ind- og udland.
Korets repertoire er den klassiske
kirkemusik – a cappella, i samspil med
orgel eller orkester.
Henrik Skærbæk Jespersen, korets stifter
og dirigent, er domorganist ved Haderslev
Domkirke.

TORSDAG D. 30. JUNI KL. 16.00 – 18.00 I SOGNEGÅRDEN
Susanne Jessens malerier vil hænge i
sognegården frem til november 2022, og
denne eftermiddag vil Susanne, som er
lokalt forankret i Haarby gennem flere
slægtsled, fortælle om sine bevæggrunde
for maleriernes motiver og for sin glæde
for farverne også i naturen omkring os.
Kom og hør Susanne fortælle og se,
hvordan sognegårdens vægge prydes af
endnu en lokal kunstner.

LOUNGE OG LAGKAGE (udsat fra 9. jan. i år)
SØNDAG D. 28. AUGUST KL. 15.00 I SOGNEGÅRDEN
Vi byder på kaffe, lagkage og lækker lyd,
når det lokale band Lounge kommer og
spiller for os.
Vi glæder os til at spille for jer - be there, i
vil ikke fortryde det!”
Pris: kr. 40 hvis du tilmelder dig inden d.
25. august – 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. Hvis vejret er godt, rykker vi koncerten udenfor.
ARRANGEMENTER | 9

GUDSTJENESTELISTE FOR HAARBY KIRKE
OG LØGISMOSE KAPEL
MAJ

HAARBY

Søn. 1.maj - 2. søndag efter påske

10.00 - Boas

Søn den 8. maj - 3. søndag efter påske

10.00 - Boas

Fre. den 13. maj - Konfirmation

10.00 - Boas

Søn. den 15. maj - Konfirmation

10.00 - Boas

Søn. 22. maj - 5. søndag efter påske

10.00 - Boas

Søn. 26. maj - Kristi Himmelfart
Søn. 29. maj - Friluftsgudstjeneste i præstegården

10.00 - Boas

LØGISMOSE

8.45 - Boas
Dåb

14.00 - Boas

JUNI
Søn. 5. juni - Pinsedag

10.00 - Boas

Man. 6. juni - 2. Pinsedag

10.00 - Boas

Søn. 12. juni – Fællesgudstjeneste i Dreslette

11.00 - Suhr

Søn. 19. juni - 1. søndag e. Trinitatis

10.00 - Sørensen

Søn. 26. juni - 2. søndag e. Trinitatis

10.00 - Boas

JULI
Søn. 3. juli - 3. søndag e. Trinitatis

9.00 - Suhr

Søn. 10. juli - 4. søndag e. Trinitatis

9.00 - Suhr

Søn. 17. juli - 5. søndag e. Trinitatis

9.00 - Suhr

Søn. 24. juli - 6. søndag e. Trinitatis

9.00 - Suhr

Søn. 31. juli - 7. søndag e. Trinitatis

10.00 - Boas

AUGUST
Søn. 7. aug. - 8. søndag e. Trinitatis

10.00 - Boas

Søn. 14. aug. - 9. søndag e. Trinitatis

10.00 - Boas

Søn. 21. aug. - 10. søndag e. Trinitatis

10.00 - Boas

Søn. 28. aug. - 11. søndag e. Trinitatis

10.00 - Boas

Kirkebil: Kirkebil bestilles hos Taxa Fyn, Assens på tlf. 65 50 50 50
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8.45 - Boas

NYT FRA KIRKEBOGEN
BEGRAVEDE ELLER BISATTE
FRA HAARBY KIRKE
8. dec.		
5. jan.		
6. jan.		
11. jan.		
13. jan.		
14. jan.		
21. jan.		
29. jan.
2. feb.		
16. feb.		
17. feb.		
5. marts
23. marts

Minna Jørgensen
Holger Planck Larsen
Jytte Ellen Jeppesen
Jørn Poulsen
Anna Henriksen
Anders Leo Andersen
Karla Oline Kristine Jeppesen
Dora Marie Larsen
Poul Preben Kristensen
Finn Bregne Johannessen
Tove Marie Larsen
Hans Marius Metzsch
Knud Erik Frydenlund

DØBTE I HAARBY KIRKE ELLER
PÅ LØGISMOSE KAPEL
30. jan.		
5. marts
6. marts
13. marts

Kasper Birk Vest
Merle Agnethe Andersen
Alfred Skjellerup Demant
Aksel Klink Hygum
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
HVAD GØR JEG VED:

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
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 begravelser 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.personregistrering.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

Deslers Grafisk Hus | Tlf. 6471 4809 | deslers.dk

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

