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Vi går en god tid i møde
Sommerens vielser i Haarby Kirke og på Løgismose Kapel er efterhånden ovre. Med tak
og glæde ser jeg tilbage på mit møde med alle
de gode mennesker, som altså blev sommerens brudepar. Først delte vi en god fortrolig
samtale i kirken, siden var vi fælles om bryllupshøjtideligheden i kirken, og til allersidst
stod jeg alene tilbage i kirkedøren, da brudeparrene et efter et forsvandt ud i det blå, ud
på det eventyr som de aftalte at være fælles
om her i livet. Det var berigende at lære jer at
kende, og jeg ønsker jer alle sammen et stort
tillykke og det bedste for jer i fremtiden.
Og netop som det her kirkeblad udkommer, begynder et nyt hold konfirmander. Det
ser jeg meget frem til. Der er mange gode
oplevelser i vente. Vi skal tænke store tanker i
kirken, se et par gode film i konfirmandstuen,
arbejde med hvordan man egentlig beder og
taler med Gud, vi skal lære trosbekendelsen,
læse et evangelium, lære ti salmer at kende,
banke pigerne i rundbold - og vi skal en tur
til Jelling og Aarhus. Jeg ser frem til en god
sæson - og tænker, at det bliver fantastisk, når
kirsebærtræet igen springer ud i min have,
som det altid gør nøjagtig på den første konfirmationsdag.
Og forude ligger også nogle af de gudstjenester, som jeg holder mest af i kirkeåret. Først
høstgudstjenesten den 22. september, hvor jeg
håber, at vi kan få pyntet et flot høstbord. Kom
nu endelig med alt hvad I kan undvære af
frugt og grønt, og aflever det hele i våbenhuset
dagen før – og så kan man jo selv komme om
søndagen, dels for at se om ens frugt ligger
pænt på høstbordet, og dels for at synge med
på de gode gamle høstsalmer. Det gør kun
dagen endnu mere festlig, at vi også skal døbe
en lille pige ved høstgudstjenesten.
Jeg ser også frem til mindegudstjenesten på
Alle Helgens søndag den 3. november kl. 10.

Vi tænder et lys og læser navnet på hver eneste
af dem, vi tog afsked med i kirken siden sidste
Alle Helgen. Jeg nævner især mindegudstjenesten, fordi den også er for dem, som mistede en
kær ven for længere tid siden end blot sidste
Alle Helgen. På den måde er mindegudstjenesten blevet til et møde mellem det unge og det
gamle savn. Alle dem med det unge savn ser,
at det lader sig gøre at leve videre med savnet,
når blot vi kan samles i kirken og dele troen
på, at dem vi mistede har det godt, hvor de
er nu. Mindegudstjenesten er en smuk tradition, og samme aften tændes lyset på kirken, så
den kan være lyst op igennem alle de mørke
måneder, indtil det lysner i naturen igen.
Endelig er der midnatsmesse julenat, som
er en højtidelig afslutning på juleaften. For
mange passer det bedst at lade juleaftensdag
stå i familiens tegn, der er meget, som skal nås
på en af årets korteste dage. Men når roen falder over selskabet, og pligterne er fra hånden,
så samles vi en halv times tid i kirken om det,
som var hele festens baggrund. Det er virkelig
en god tradition, vi har fået skabt med vores
midnatsmesse.
Jeg kunne fortsætte i det uendelige med gode
aktiviteter i kirken. Sangaften, teaterforestilling, julekoncert, foredrag, samtalesalon, De ni
Læsninger, Nytårskoncert med domorganist
i Odense Randi Mortensen, og meget mere.
Følg med i kirkebladet og på hjemmesiden mød op og få det bedste med.
Gud har tjent os godt. Lad også os tjene Ham
med glæde.
Sognepræst Adam Boas

“Med døden til kaffe” –
Samtalesalon onsdag den 30. oktober kl. 19-21
i Røde Kors Huset, Algade 16, Haarby
Røde Kors og menighedsrådet inviterer til en
snak om døden over et hyggeligt kaffebord for
at bryde det tabu, der stadig eksisterer omkring
døden.
Arrangementet skydes i gang med et lille oplæg
af sognepræst Adam Boas. Derefter fortsætter
samtalerne om døden ved små borde.
Det er gratis at deltage. Tilmelding er dog nødvendig. Det foregår efter først til mølle princippet hos Adam Boas på tlf. 64 73 10 16 eller
e-mail: adbo@km.dk. Sidste frist for tilmelding
er mandag den 28.oktober.

Fra Kirkebogen:

Begravede eller bisatte
fra Haarby Kirke

Viede i Haarby Kirke
eller Løgismose Kapel

24.5.19
4.6.19
25.7.19
13.8.19
15.8.19

11.5.19 Mikkel Møller Christensen og
Lonnie Granholm
10.8.19 Lars Kromann og Mette Munk
(Løgismose Kapel)
24.8.19 Jonas Emil Stavnsbjerg og
Jeanette Printzen Hejlund Johansen
(Løgismose Kapel)
24.8.19 Jørgen Pilegaard Ryssel
og Bente Merethe Pedersen
31.8.19 Jesper Jarl Fanø
og Anette Maria Nielsen

Inger Marie Hansen
Anne Margrethe Kristoffersen
Hugo Ib Christiansen
Marie Larsen
Verner Pedersen

Døbte i Haarby Kirke
eller Løgismose Kapel
26.5.19 Mia Hintze Bech Wehner Liliendal
26.5.19 Merle Dyrvig Lindensparre
Søndergaard
30.6.19 Lucas Holm Skov Greve
25.8.19 My Sundgaard Hansen
(Løgismose Kapel)

Nyt fra menighedsrådet efterår 2019
En af menighedsrådets første opgaver efter
sommerferien er ansættelse af ny organist. Vores organist Emil Møller Jensen har pr.
1. juni fået stilling som organist ved Paarup
Kirke v. Odense. Det er en organiststilling på
fuldtid, som byder på endnu flere udfordringer
og opgaver end stillingen i Haarby. Vi kan kun
lykønske Paarup sogn med at få så dygtig en
organist til embedet. Vi vil savne Emils eminente spil på såvel orgel som flygel, hans gode
humør og samarbejdsevner og ønsker ham alt
mulig held og lykke i sit fremtidige virke.

Stillingen er opslået og menighedsrådet er i
gang med at udvælge den rette blandt mange
kvalificerede ansøgere.
Efteråret byder i øvrigt på mange spændende
arrangementer, såvel i eget regi, som i samarbejde med de 5 sogne, med Røde Kors, og
også i samarbejde med Vestfyns Teaterforening.
Der er endnu enkelte ledige pladser til sogneudflugten den 8. september. 30. august er
allersidste frist for tilmelding. Henvendelse til
undertegnede.
Kirsten Dahl Andersen

Høstgudstjeneste i Haarby Kirke
søndag den 22. september kl. 10
Vi fejrer årets høst i vores dejlige kirke.Vi plejer at pynte kirken med lidt af det, som året
har indbragt os, så hvis man kan undvære lidt
grøntsager eller frugt – og måske et par kornneg, hvis nogle skulle have det, så mange tak
om det bliver stillet i våbenhuset lørdag den

21. september om formiddagen. Så vil vi pynte
kirken til en festlig gudstjeneste.
Vi skal synge de gode gamle høst – og efterårssalmer og tilbringe en times tid i fælles tak
for alt det gode, Gud skænker os her i livet.

Mindegudstjeneste
Alle Helgens søndag den 3. november kl. 10.00
Mindegudstjenesten er for alle, som bærer på
et savn af den, de mistede. Det er smukt, at
Alle Helgen kan være en fælles mindedag for
alle.Vi samles for at tænke på alle dem, der gik
forud for os og for at takke Gud for sin omsorg for os både i livet og i døden.
Derudover læser vi navnene på alle dem, der

blev begravet eller bisatte fra Haarby Kirke inden for det sidste år, og vi tænder et lys for
hvert enkelt navn, vi læser.
Familierne til de navne der skal læses, modtager særlig invitation med posten.
Sognepræst Adam Boas

Sognepræst Adam Boas, Møllevej 17, Haarby, 64731016. Mail: adbo@km.dk
Formand Kirsten Dahl Andersen, Holmevej 1, Haarby, 24267599. Mail: nellemose@dadlnet.dk
Graver
Arne Bøje, 64732499, træffes formiddage og efter aftale undt. mandag 9-9.30 og 12-12.30
Mail: haarbykirke@mail..dk

Redaktion: Adam Boas, Anni Brejnholt og Kirsten Dahl Andersen, tlf. 24267599.
Indlæg til kirkebladet bedes afleveret senest den 1. november 2019.

Grafisk - 64 73 20 61

Sønderby
Ingen

Kærum
9.00
(ES)

Haarby
11.00
(ES)
Sogneudflugt

8.45
(AB)
Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

Ingen

8.45
(AB)

Ingen

Ingen

Ingen

Løgismose
Ingen

Sogneudflugt:
Sønderby og Kærum
10.30 - Høst
9.00 - Høst
10.00
(RG)
(RG)
(ES)
17.00
Ingen
10.00 - Høst
(AB)
(AB)
9.00
10.30
10.00
(RG)
(RG)
(AB)
Kirkehøjskoledag på Helnæs for alle 5 sogne:
Gudstjeneste i Helnæs Kirke kl. 11.00 ved Adam Boas - derefter spisning og arrangement i Helnæs Forsamlingshus
9.00
Ingen
10.30
17.00
10.00
(RG)
(RG)
(RG)
(AB)
Ingen
11.00
17.00
Ingen
19.00
(ES)
(ES)
(ES)
11.00
9.30
9.00
10.30
17.00
(ES)
(ES)
(RG)
(RG)
(RG)
17.00
19.00
19.00
17.00
10.00
(ES)
(ES)
(RG)
(RG)
Mindehøjmesse (AB)
10.30
9.00
10.00
14.00
(RG)
(RG)
(ES)
Musik/salmeeftermiddag Helnæs Kirke
Ingen
17.00
Ingen
10.30
9.00
(RG)
(RG)
(RG)
17.00
Ingen
10.00
11.00
(AB)
(AB)
Familiegudstjeneste Dreslette Kirke (ES)
9.30
11.00
9.00
10.30
10.00
(ES)
(ES)
(RG)
(RG)
(AB)

Helnæs
19.00
(ES)

Sogneudflugt:
Dreslette, Helnæs og Haarby
Dreslette Kirke: 16.00 - Gudstjeneste med
Det Vestfynske Pigekor (ES)
11.00 - Høst
17.00 - Høst
(ES)
(ES)
Ingen
17.00
(RG)

Dreslette
Ingen

(ES) Else Suhr, (RG) Rikke Graff, (AB) Adam Boas.
Kirkebil: Der kan bestilles kirkebil til gudstjeneste i Dreslette hos Taxa Fyn, Assens tlf. 65 50 50 50. Helnæs Kirke: Kontakt Marianne Terp, tlf. 64 77 16 68.

Dato
1. september
11.s.e.trinitatis
8. september
12.s.e.trinitatis
15. september
13.s.e.trinitatis
22. september
14.s.e.trinitatis
29. september
15.s.e.trinitatis
6. oktober
16.s.e.trinitatis
13. oktober
17.s.e.trinitatis
20. oktober
18.s.e.trinitatis
27. oktober
19.s.e.trinitatis
3. november
Alle Helgens dag
10. november
21.s.e.trinitatis
17. november
22.s.e.trinitatis
24. november
Sidste søndag i kirkeåret
1. december
1.s.i advent

Gudstjenester for de 5 sogne

				

Nordisk sang og musik i Kærum
Orgelkoncert med korsang
Torsdag den 12. september kl. 18.00
i Kærum Kirke
Medvirkende er organist og korleder
samt nogle sangere fra Nordic Choir
Det Vestfynske Pigekor under ledelse af Rikke Barsøe Florens
Der serveres en let anretning med highlights fra 100 år i Nordens tegn.
Denne aften er kommet i stand ved et samarbejde mellem
De 5 kirker og Foreningen Norden Assens
Tilmelding af hensyn til traktementet, som er gratis.
senest tirsdag 10. september kl. 12 til Marianne Therp
* mail: mstherp@gmail.com * SMS 2720 1668 * tlf. 6477 1668
FORENINGEN 100 100 100 100 100 100 NORDEN

Velkommen til
HØJSKOLEDAG på HELNÆS
Søndag den 6. oktober 2019
TEMA: Fremtidens kirke hos os med fokus
på menigheds- og gudstjenesteliv, fællesskaber
og samarbejde
Program: Kl. 11.00
Kl. 12.30
Kl. 13.30
		
		
Kl. 15.00
Kl. 15.30
Kl. 17.00

Gudstjeneste Helnæs kirke Else Suhr, Adam Boas, Rikke Graff
Middag i Helnæs forsamlingshus, Ryet
Oplæg ved udviklingskonsulent, projektleder og tidl. provst
i Brønderslev provsti Yvonne Nielsen Alstrup
Faktatal – trends - Folkekirkens vilkår anno 2019
Kaffe
Oplæg, samtaler og workshops. Folkekirkens succeser, tips og tricks
Afslutning

Tilmelding med navn, telefon og sogn senest fredag 27. september til Inger Lund, Helnæs
på mail: in47lu@hotmail.com eller mobil: 2927 0575
Pris for dagen incl. middag og kaffe kr. 125 pr. person. Betales kontant i Forsamlingshuset.
Dagen gennemføres ved mindst 30 deltagere.
Arrangører: Helnæs menighedsråd for De 5 kirker

Heksejagt i Haarby Kirke
tirsdag den 22. oktober kl. 20.00
I Haarby Kirke kan man opleve gruopvækkende fortællinger – der ikke desto mindre er
sande.
Vestfyns Teater har lånt de helt rigtige lokaler
til at danne rammen om forestillingen ”Heksejagt” – som er sandfærdige fortællinger om
hekseafbrændingerne i 1600-tallet.
Det var på det tidspunkt, hvor alt blev forklaret
med magi, troen på Guds vilje og fristelserne
hørte Djævelen til.
Det var en tid, hvor de kloge kvinder og de
fattige tiggere blev jagtet som troldfolk, og
hvor man også havde en tro på, at sort og hvid
magi kunne afgøre ens lykke eller ulykke.
Det kunne være: hvis en sigøjnerkvinde vinker
til en bonde, og bondens hjul på hestevognen
falder af: så har det en sammenhæng. Eller hvis

en kvinde fejer foran sin dør, og støvet lander
hos naboen, og mælken fra naboens ko bliver
tynd: så har det en sammenhæng.
Det er skuespilleren og fortælleren André
Andersen, som står for forestillingen. Han
har fået flotte anmeldelser for sin præstation.
Blandt andet skriver man i Teateravisen: ”Men
psykologisk tæft for de sorte sider af tilværelsen
formår han at fortælle om den onde godsejer
og om Kong Christian IV, der vågner badet i
sved, og om, hvordan bålene lugtede af brændt
kød, så man nærmest føler, man var det selv”.
Billetterne koster 150 kr. og kan bestilles via
Vestfyns Teater. www.vestfynsteater.dk eller tlf.
30 28 29 65.

Koncertforedrag med Dennis Lydom
Haarby Kirke torsdag den 19. september kl. 19
En musikalsk fortælling om Johnny Cash,
hvor vi følger ham fra hans dybt kristne
opvækst i en fattig bomuldsplukkerfamilie i sydstaterne til hans ungdom i først
flyvevåbnet og senere musikbranchen.
Vi får et indgående kendskab til hans opog nedture, hans dæmoner samt det massive
stofmisbrug, der plagede ham det meste af
livet. Alt sammen tilsat essentielle sange fra
hans karriere, som spændte over seks årtier.
Det er gratis at deltage.

