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ADRESSELISTE

Min hustru og jeg har efterhånden væ-
ret gift i mange år. Det betyder, at min 
hustru er ved at have lært mig at kende. 
Derfor foregår det også altid sådan, at 
når vi skal til selskab eller en form for 
festlighed, så trækker hun mig til side, 
inden vi går ind ad døren, og så siger 
hun til mig: - bare vær dig selv minus 
20 procent. 

Jeg skal altså helst lægge den del af mig 
selv til side, som har lyst til at diskutere 
og rode mig ud i et eller andet emne, der 
intet har med festlighederne at gøre. 

Endelig ikke snakke om alt det der er 
spændende – og for alt i verden ikke 
snakke om mig selv. Emma Gad sagde: 
- ”markante holdninger er prisværdige, 
men ved et selskab er de sjældent vel-
komne”. Man skal, så at sige, helst glide 
med – lade tingene passere uden at gøre 
væsen af sig. Så bliver det en god fest. 

Det har jeg altid været utrolig dårlig til at 
forstå. Derfor er det godt, at jeg har min 
hustru, som i begyndelsen mente, at det 
var nok at være mig selv minus 10 pro-
cent, men som altså nu med årene har 
skaleret den op til 20 procent. 

Derfor, hvis jeg nogensinde har opført 
mig eksemplarisk ved en sammenkomst, 
så er det alene min hustrus fortjeneste. 
Hun har medvirket til at gøre mig blot 
nogenlunde omgængelig. 

Mon ikke mange smiler ved denne be-
skrivelse – og genkender den fra deres 
eget liv. Jeg har i hvert fald haft mange 
dejlige samtaler med mennesker, som 
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af den ene eller anden grund, skulle be- 
rette for mig om en livspartner. Så blev det 
altid netop fornøjeligt, når vi var ærlige 
omkring, hvordan vi mennesker er. Som 
regel har vi jo vores særegne ideer og tan-
ker. Vi er vel også lidt stædige og påståe-
lige. Det hørte jo med til at være dem, vi 
var  – og med kærlige tanker mindes vi jo 
disse træk ved hinanden. 

Men der findes et sted i verden, hvor vi 
ikke behøver at trække procenter fra  
vores væremåde. Men hvor det tvært- 
imod er yderst prisværdigt, at vi er  
ærlige om alt, hvad vi rummer. Og det sted 
er gudstjenesten. For Jesus lod til at holde  
af mennesker, som de var. Han var der-
med ganske anderledes end andre men-
nesker. For vi fælder jo altid en hård dom 
over hinanden og mener, at vi burde gøre 
det ene og det andet for at tilpasse os en 
given norm. Jesus kendte intet til normer. 
Han kendte til en fundamental kærlighed 
til mennesket, og det skal forstås bog- 
staveligt – han elskede dem, han mødte, 
uanset hvordan de var. Det forbillede må 
vi gerne tage til os, hvis vi kan. Det kan vi 
nok ikke, men så er det godt at komme i 
kirke og møde den, som kunne det. 

På Guds vegne tog han mennesker til sig, 
som de var. Det glædede mange menne-
sker, dengang Jesus levede. De elskede, 
når han besøgte dem. For når andre be-
søgte dem, havde de altid en løftet pege-
finger over for deres svagheder og fejl, 
men Jesus var på underfundig måde skabt 
uden blik for den slags. Han syntes, at de 
alle var helt fantastiske. Vi har så mange 
vidnesbyrd i bibelen om mennesker, der 
mødte Jesus – og efterfølgende sagde de: 

- han så mig jo ikke som jeg var, for havde 
han gjort det, så havde han set, at jeg ikke 
er noget godt menneske. Men de tog fejl, 
for Jesus så dem faktisk, som de var – og 
alligevel brød han sig inderligt om dem.

Jeg synes, at det er dejligt at komme til 
gudstjeneste og møde den Gud, som ser 
sådan på mig. I gudstjenesten skal du ikke 
tage 20 procent fra. Derimod skal du være, 
som du er. Det er netop dét menneske – og 
ikke noget som helst andet – Gud elsker 
og erklærer sin kærlighed. 

Sognepræst Adam Boas

DU ER JO SOM DU ER
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Vi har i efteråret høstet gode erfaringer 
med at drive kirke – og sognegård for så 
vidt angår arrangementer. Det er tyde-
ligt, at tiltag med lokalt islæt er populæ-
re, ligesom mange kan lide at gå ud om 
eftermiddagen snarere end om aftenen. 
Det tager vi med videre i vores planlæg-
ning. Vi fandt også ud af, at der atter er 
basis for at lave sogneudflugter. Der var 
stor tilslutning til turen til Lund kirke, 
og man kan glæde sig til en ny tur til ef-
teråret.   

1. november tiltrådte vores nye organist, 
Carsten Sindvald, som bliver præsenteret 
herunder. Vi glæder os til samarbejdet 
med Carsten og til mange gode – og af 
og til finurlige – musikoplevelser, når han 
svinger taktstokken. Carsten nåede at nyde 
godt af håndbogen for nyansatte, som me-
nighedsrådet har lavet med udgangspunkt 
i de værdier og visioner, som der er blevet 
arbejdet med.

Michelle Warren er også blevet fastere til-
knyttet kirken. Hun fungerer som afløser 
for vores kirkesanger, Jørgen, og det er også 
Michelle, der står for babysalmesang. Der 
er god tilslutning til denne aktivitet, og den 
fortsætter hele næste år. 

Toiletterne på kirkegården har desværre 
gentagne gange været udsat for hærværk, 
hvorfor vi har set os nødsaget til at holde 
dem aflåste, når der ikke er kirkelige hand-
linger. Vi håber, at det på et tidspunkt bli-
ver muligt at låse op igen. 

Den 22. januar kommer biskop Tine Lind-
hardt og prædiker i Haarby Kirke. Hun 
stopper som biskop pr. 1. februar, så dette 
vil være sidste gang vi har fornøjelsen af 
at høre hende i vores kirke – i hvert fald i 
denne rolle. 

Anni Brejnholt 
Formand for menighedsrådet

NY ORGANIST

Kirkens ny organist, Carsten Sindvald, er 
oprindelig uddannet klassisk saxofonist 
fra Det Kgl. Danske Musikkonservato- 
riums solistklasse. 

Efter gennem en række år at have optrådt 
som solist, kammermusiker, underviser, 
korleder, jazzmusiker, komponist og arran-
gør med engagementer i symfoniorkestre, 
strygeorkestre, bigbands, teatre, friluftsspil 
og musikskoler indledte han orgelstudi-
er ved organist, Torben Krebs, og fik kort  
efter ansættelse som organist i Odense Valg- 
menighedskirke og har senere parallelt virket 
som 2. organist i Ansgars Kirke i Odense.

Det er således en alsidig og bredt funderet 
musiker, der fremadrettet vil være med til 
at præge musikken i Haarby og lade kir-
kens gamle hvælvinger genlyde af toner fra 
både orgel, flygel og saxofon.



Vi fortsætter succesen - rytmik og moto-
rik for babyer i alderen 0-10 mdr. i Haarby 
kirke.

Det sker hver første fredag i måneden kl. 
8.30-9.30 undtagen på helligdage. 

Se kalenderen for alternative datoer. 

Det er gratis, men tilmelding er nødven-
dig til michellewarren@hotmail.com

Medbring underlag til baby og til at sidde 
på, da vi sidder en del på gulvet.

BABYSALMESANG

Haarby Kirkes frivillige voksenkor starter 
op igen! Der afholdes koraften i kirkens 
sognegård. 
 
Sæsonens varighed forventes at fortsætte 
frem til slutningen af maj. På helligdage og 
i vinterferien holdes fri.  

Sæsonstart: onsdag den 11. januar kl. 18:30 
Sted: Sognegården (lejlighedsvist i kirken)
Koret ledes af kirkens organist, Carsten 
Sindvald.

Det er korets målsætning at deltage ved et 
mindre antal gudstjenester i løbet af kirke-
året, navnlig ved jul og påske, og undervejs 
give den enkelte deltager lejlighed for at 
dyrke sin sangstemme i et åbent musikalsk 
fællesskab. 

Foruden primært klassisk og sakral 
sang og musik er der også tid og plads til  
fællessang fra Højskolesangbogen, hygge-
ligt samvær og ikke mindst sangglæde.

Det er gratis at synge i koret.

Som kormedlem forventes du:  
• At have et stabilt fremmøde ved  
 korprøver og koncerter 

• At melde afbud/orientere korlederen  
 ved fravær eller forsinkelser  

• Nodekendskab en fordel men ikke en  
 betingelse.

• Der er ingen optagelsesprøve, men af  
 hensyn til de øvrige korister og et  
 samlet godt resultat fordres det, at man  
 som minimum synger rent og uden  
 vibrato. 
 
Tilmelding til Carsten Sindvald  
mobil: 5114 9084 
mail: carstensindvald@yahoo.dk

VOKSENKOR STARTER OP IGEN!
HVER ONSDAG KL. 18:30 – 20.30 (inkl. pause)
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2023Haarby Kirke

Sø 1 Nytårsdag

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

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

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

Marts
Lø 1
Sø 2 Palmesøndag

Ma 3 14
Ti 4
On 5
To 6 Skærtorsdag

Fr 7 Langfredag

Lø 8
Sø 9 Påskedag

Ma 10 152. påskedag

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

April

Babysalmesang kl. 8.30 

Vestfynskoret i kirken kl. 19.00

Babysalmesang kl. 8.30 

Foredrag: Boeslægten kl. 19.00

Sindval/Henriksen duo kl. 16.00

Babysalmesang kl. 8.30 

Babysalmesang kl. 8.30 

Babysalmesang kl. 8.30 

Foredrag: Du skulle have mødt min bedstemor’

Højmesse og kirkefrokost

Pilgrimsvandring kl. 10.00

Foredrag: Kirkeskibe kl. 19.00

Fernisering kl. 15 – 16.30  

Gudstjeneste kl.16.00 Boas

Gudstjeneste kl. 9.00 Suhr

Kor kl. 18.30 i sognegården

Gudstjeneste kl.10.00 Boas

Kor kl. 18.30 i sognegården

Kor kl. 18.30 i sognegården

Kor kl. 18.30 i sognegården

Gudstjeneste Løgismose kl. 8.45 - Boas 
Gudstjeneste Haarby kl. 10.00 - Boas 

Andagt / pandekager kl. 17.00 
Kor kl. 18.30 i sognegården 

Gudstjeneste kl. 9.00 Suhr

Foredrag: Mirakler kl. 19.00 
Kor kl. 18.30 i kirken

Gudstjeneste kl.10.00 Boas

Kor kl. 18.30 i sognegården Kor kl. 18.30 i sognegården

Gudstjeneste kl.10.00 Boas

Kor kl. 18.30 i sognegården

Kor kl. 18.30 i sognegården

Kor kl. 18.30 i sognegården

Kor kl. 18.30 i sognegården

Gudstjeneste kl. 10.00 - Boas 
Pop’n Soul Koncert kl. 15.00 

Gudstjeneste kl.10.00 Boas

Gudstjeneste kl.10.00 Boas

Foredrag: Sophus Boas kl. 19.00

Gudstjeneste kl.10.00 Boas

Gudstjeneste kl. 10.00 - Boas 
Koncert: Sindval / Terencia kl. 16.00 

Gudstjeneste kl.10.00 Boas

Gudstjeneste kl.10.00 Boas

Gudstjeneste kl.10.00 Boas

Kor kl. 18.30 i sognegården

Kor kl. 18.30 i sognegården

Kor kl. 18.30 i sognegården

Kor kl. 18.30 i sognegården

Gudstjeneste kl.10.00 Boas

Gudstjeneste kl.10.00 Boas

Gudstjeneste kl.10.00 Tine Lindhardt

Gudstjeneste Haarby kl. 10.00 - Boas  
Modeshow kl. 15.00
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Kom og hør Tina Valbjørn og Hans Kjær Poulsen fortælle om deres arbejde som hen-
holdsvis billedkunstner og trædrejer. Deres flotte arbejder vil være udstillet i sognegården 
i de næste måneder. Der vil være et lille traktement. 
Alle er velkommen

FERNISERING I SOGNEGÅRDEN
FREDAG D. 6. JANUAR KL. 15 – 16.30

NYTÅRSKONCERT MED VESTFYNSKORET
TORSDAG 26. JANUAR KL. 19.00 I KIRKEN

Vestfynskoret er et blandet kor med ca. 30 
sangere. Koret synger et bredt repertoire 
rækkende fra kirkemusik til viser og san-
ge, somme tider akkompagneret af pianist  
eller lille orkester. 
Koret optræder ofte i kirker, ligesom koret 
hvert år afholder en forårskoncert i Skov-
pavillionen i Assens.  

Med jævne mellemrum deltager koret også 
i opførelse af større værker og festivals. 
Koret ledes af Sebastian Kjældgaard An-
dersen.

Alle er velkommen. 
Arrangementet er gratis.

NYT TØJ TIL FORÅRETS FESTER
29. JANUAR KL. 15.00 I SOGNEGÅRDEN

Modeshow - Nyt tøj til for-
årets fester, i samarbejde 
med Røde Kors Haarby.  

Er ideen om at købe brugt tøj noget for dig, 
så kom til en hyggelig eftermiddag, hvor  
lokale mænd, kvinder og børn vil vise no-
get af Røde Kors butikkens flotte tøj frem.  

Og det er naturligvis muligt at købe herlig-
hederne. Derfor: mangler du ’nyt’ tøj – så 
kom og gør et kup, eller du kan nøjes med at 
kigge og nyde kaffen og kagen som menig-
hedsrådet giver i anledning af dagen.

Alle er velkomne til dette gratis arrangement. 
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MIRAKLER MED NIELS CHRISTIAN HVIDT
FOREDRAG D. 8. FEBRUAR KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN

Vi havde den glæde at møde Niels Christi-
an Hvidt for nogle år siden, da han holdt 
foredrag i Haarby om tro og helbred. Nu 
byder vi ham atter velkommen – og denne 
gang skal det handle om mirakler.

I foredraget fortæller Hvidt om mirakler-
nes rolle i kirkens historie, herunder hvor-
dan miraklerne med tiden blev en naturlig 
del af kirkens liv. Vi skal høre eksempler på 
berømte mirakler og åbenbaringer – høre 
hvordan de blev modsagte, for efterhån-
den atter at blive optagne i kirkens liv og 
lære. For Luther var det også afgørende, at 
kirken skulle ind over det personlige guds-
forhold, hvor åbenbaringer og mirakler var 
mulige. 

Niels Christian Hvidt er Professor v. SDU. 
Han har arbejdet for den katolske kirke i 
mange år og er forfatter til en lang række 
bøger. 
 
Arrangementet er gratis. Kaffe og kage kr. 30

ANDAGT OG PANDEKAGER VED FASTENS 
BEGYNDELSE

ASKEONSDAG D. 15. FEBRUAR KL. 17.00 

Askeonsdag den 15. februar kl. 17.00 i kirken og efterfølgende i sognegården.

Fasten varer 40 dage – og den er en god anledning til at man reflekterer over sit liv i lyset 
af sin kristne tro.

Efter andagten går vi i sognegården og spiser pandekager. Det sker efter gammel engelsk 
tradition, hvor fasten blev indledt med lidt godt at spise, nu hvor der skulle gives afkald de 
følgende 40 dage. 

Arrangementet er gratis og alle er velkomne
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I BOSLÆGTENS FODSPOR - MED VALLE HANSEN
FOREDRAG D. 23. FEBRUAR KL.19.00 I SOGNEGÅRDEN

Boslægten her på egnen nedstammer fra 
Peder Hanssen Bomand, som omkring 
år 1500 var slotsfoged på Hagenskov Slot. 
Han slog sig senere ned på Helnæs, hvor 
alle hans efterkommere udspringer fra. 
En af dem, Lars Boe Thomsen, begyndte 
i 1945 at forske i slægten. I 1950 stiftedes 
foreningen, Boesamfundet, som stadig 

holder årlige møder og i dag er registreret 
med ca. 40.000 efterkommere på en digital 
slægtstavle.  Mange beboere her på egnen 
er registreret i denne database.

Valle Hansen er selv født på gården Nør-
lund i Dreslette, og hans familie er både på 
hans fars og mors side en del af Boslægten. 
Valles oldefar, Hans Larsen, var smed på 
Helnæs og kendt som ”Den Kloge Smed”, 
om hvilken Valle har skrevet en historisk 
roman. Valle vil fortælle om sin slægt og 
sin familie fra slotsfogeden, Peder Hansen 
Bomand og frem til i dag.

Arrangementet er gratis.  
Kaffe og kage koster kr. 30 

SINDVALD/HENRIKSEN DUO
KONCERT: LØRDAG D. 25. FEBRUAR KL. 16.00

Sindvald/Henriksen Duo består af  
kirkens nye organist Carsten Sindvald og 
hans gode ven og kollega gennem mange 
år, saxofonisten Finn Henriksen! 

Som multiinstrumentalister er de begge 
kendt fra en række sammenhænge på både 
den rytmiske og klassiske scene.

Eftermiddagens koncert, der er viet den 
klassiske side af deres virke, tager lytteren 
med på en rejse gennem barok og neo- 
klassicisme og videre over forskellige kom- 
ponisters bud på Ave Maria-temaet til  
deres egne arrangementer af kendte danske 
salmer. 

Det hele fremføres på en skøn blanding af 

de forskellige typer saxofoner – sopran, alt, 
tenor og baryton - samt orgel og flygel.

Koncerten er gratis. Alle er velkommen.



ARRANGEMENTER | 11 

DU SKULLE HAVE MØDT MIN BEDSTEMOR
FOREDRAG: 10. MARTS KL. 15.00 I SOGNEGÅRDEN

Jens Peter Madsen fortæller muntre histo-
rier om sin bedstemor, som får lytterne til 
at erindre deres egen bedstemor eller en  
anden voksen fra deres barndom, som de 
husker med særlig glæde.

Glæd dig til en oplevelse, som kalder på  
erindring og befriende latter. 

Jens Peter Madsen er tidligere seminarie- 
lærer, og han har gennem mange år stude-
ret børns tidlige udvikling og dannelse, sær-
ligt med udgangspunkt i egne barndoms- 
erindringer. Han er nu pensionist, bedstefar 
og efterspurgt fortæller og foredragsholder.

Arrangementet er gratis. Kaffe og kage kr. 30

KONCERT MED POP’N SOUL 
19. MARTS KL. 15.00 I KIRKEN

Pop’n Soul er et 100 mand stort kor fra Ryslinge, der synger radio-aktuelle pophits med 
energi og glæde. (Adele, Billie Eilish, Andreas Odbjerg, Toto, OhLand, Ed Sheeran, Celine 
Dion, Imagine Dragons m.fl.) 
Koret træder op med en blanding af medrivende og kraftfuld flerstemmig korsang og  
rørende, vedkommende ballader. Koret har netop holdt 10-års jubilæum, og har optrådt i 
både ind- og udland til en lang række events, shows, koncerter og på tv. 
Alle er velkommen. Arrangementet er gratis.
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OM SOPHUS BOAS MED ADAM BOAS
FOREDRAG: 27. MARTS KL. 19.00

Arrangeret af Y-mens klubben

Sophus Boas var fængsels-
præst i Tyskland 1942-1945. 
Han gjorde en del karriere som 
præst ved at smugle cigaretter 
og chokolade til de danske fri-
hedskæmpere som sad i tyske 
fængsler og tugthuse. Selvom 
han talrige gange vandrede lige 
forbi tyske SS-fængselsvagter 

med kufferten fyldt af ulovlige 
varer, så blev han aldrig bedt 
om at fremvise indholdet. Det 
havde ellers gjort en hurtig ende 
på hans lille virke som dansk 
præst i Tyskland under krigen. 
Kom og hør historierne.

Arrangementet er gratis og alle 
er velkomne. Y-mens klubben 
giver kaffen. 

Vi markerer indgangen til påskeugen med en hyggelig 
frokost. Alle er velkomne. Det koster kr. 50 pr. per-
son og inkluderer en øl/vand/glas vin og en kop kaffe 
bagefter.

Tilmelding til Anne på tel: 30 13 55 93 
senest d. 29. marts. 

PILGRIMSVANDRING 
2. PÅSKEDAG D. 10. APRIL KL. 10.00

Efter en kort andagt i kirken går vi tradi- 
tionen tro ad markveje og stier til Løgis-
mose kapel, hvor vi spiser vores medbragte 
madpakker. Efter et par salmer i kapellet 
går vi retur til Haarby Kirke. Menigheds-
rådet byder på kaffe og kage på vej tilbage.  
Noget af vejen går vi i tavshed. Turen er 
ca. 14 km tur/retur. Husk gode vandresko 
eller støvler, en madpakke og noget at 
drikke. Vel mødt.

PÅSKEFROKOST PALMESØNDAG
SØNDAG D. 2. APRIL  
UMIDDELBART EFTER HØJMESSEN
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KIRKESKIBE SOM KULTURFÆNOMEN
FOREDRAG: 18. APRIL KL. 19 I SOGNEGÅRDEN

Steen Zoffmann er oprindeligt uddannet 
som sømand og skibsfører, senere gik han i 
land og tog en lærereksamen og underviste 
børn og unge. 

Men sejlerlivet trak, så Steen tog fra tid til 
anden en hyre for igen at smage lidt salt-
vand. Hans sidste hyre var som skipper på 
Vejle Amts sejlskib ”Styrvolt”, et skib der 
sejlede med unge med vanskelige forældre.
På et tidspunkt købte Steen et gammelt 
snedkeri på Bornholm og ansatte den gam-
le snedker som mester og gik i lære som 
snedker. Ikke for at leve af at være snedker, 
men for at lære håndværket. 
Som pensionist fik han tid til at dyrke sine 
interesser. Og har i løbet af de sidste 17 år 
kastet sig over bygning af historiske skibe.

20 af Steens skibe hænger som kirkeskibe i 
kirker overalt i landet, en lige så stor del er 
skænket til diverse museer rundt i landet.
Kom og hør Steen fortælle om sit spænden-
de liv og om kirkeskibe som kulturfæno-
men.

Arrangementet er gratis. Kaffe og kage kr. 30

KONCERT: SINDVALD/ TERENCIA DUO
SØNDAG D. 23. APRIL KL. 16 I KIRKEN 

Den uruguayanske guitarist Carlos ”Cha-
cho” Terencia og kirkens egen organist har 
fundet sammen i et musikalsk koncept på 
tværs af kulturer, hvor musikken smelter 
sammen til nye selvstændige udtryk med 
eget liv og egen historie. 

Gennem bearbejdelser af numre fra den 
sydamerikanske sangbog, hvor forskelli-
ge claves kendt fra candombe, milonga,  
tango, samba, bossa, mambo, rumba og sal-
sa, foldes musikken ud med brug af forskel-
lige guitarer, saxofoner og EWI – et elektro-
nisk blæseinstrument, der åbner op for en 
næsten ubegrænset vifte af spændende lyde. 
 
Renlivede soloer og arrangerede forløb  
belyser stemningernes intimitet og følel-
sesmæssige kontraster i både såvel den 
temperamentsfulde klassiske argentin-
ske tango og den karakteristisk vuggende  
bossanova.

Koncerten er gratis. Alle er velkommen.
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Kirkebil: Kirkebil bestilles hos Taxa Fyn, Assens på tlf. 65 50 50 50 

GUDSTJENESTELISTE FOR HAARBY KIRKE  
OG LØGISMOSE KAPEL
JANUAR HAARBY LØGISMOSE

Søndag den 1. januar - Nytårsgudstjeneste 16.00 - Boas
Søndag den 8. januar - 1.s.e.H3K 9.00 - Suhr
Søndag den 15. januar - 2.s.e.H3K 10.00 - Boas

Søndag den 22. januar - 3.s.e.H3K 10.00 - Biskop 
Tine Lindhardt 

Søndag den 29. januar - Sidste s.e.H3K 10.00 - Boas

FEBRUAR
Søndag den 5. februar - Septuagesima 10.00 - Boas
Søndag den 12. februar - Seksagesima 9.00 - Suhr
Onsdag den 15. februar - Askeonsdag – andagt 17.00 - Boas
Søndag den 19. februar - Fastelavn 10.00 - Boas
Søndag den 26. februar - 1.s. i fasten 10.00 - Boas 8.45 - Boas

MARTS
Søndag den 5. marts - 2.s. i fasten 10.00 - Boas
Søndag den 12. marts - 3.s. i fasten 10.00 - Boas
Søndag den 19. marts - Midfaste 10.00 - Boas 8.45 - Boas
Søndag den 26. marts - Mariæ Bebudelsesdag 10.00 - Boas

APRIL
Søndag den 2. april - Palmesøndag – kirkefrokost 10.00 - Boas
Torsdag den 6. april - Skærtorsdag 10.00 - Boas
Fredag den 7. april - Langfredag 10.00 - Boas
Søndag den 9. april - Påskedag 10.00 - Boas
Mandag den 10. april 
Pilgrimsvandring til Løgismose Kapel 10.00 - Boas

Søndag den 16. april - 1.s.e. påske 10.00 - Boas
Søndag den 23. april - 2.s.e. påske 10.00 - Boas
Søndag den 30. april - 3.s.e. påske 10.00 - Boas

MAJ
Fredag den 5. maj - Konfirmation 10.00 - Boas
Søndag den 7. maj - Konfirmation 10.00 - Boas
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NYT FRA KIRKEBOGEN

DØBTE I HAARBY KIRKE ELLER PÅ 
LØGISMOSE KAPEL 
 
30.7  Sigrid Lucia Sanchez Galan Larsen
30.7  Tristan Schødts Fabricius
30.7  Micki Winther Lindholm Bjerregaard
21.8  Villum Lundberg Andersen
28.8  Ellie Elise Kok
11.9  Victoria Winding Pedersen
11.9  Aura Daugaard Pedersen
17.9  Lauge Maage Eskesen
18.9  Leonora Hintze Harbo Østergaard
15.10  Emma Mathilde Nielsen
15.10  Lykke Staal Storm

 
BEGRAVEDE ELLER BISATTE FRA HAARBY KIRKE 
 
13.8.  Knud Erik Knudsen
8.9  Ingrid Iversen
19.10  Jonna Skjoldborg Pedersen
28.10  Grethe Elvira Larsen
29.10  Arne Aaskoven
2.11  Ejvind Willy Hansen
11.11  Karl Gunnar Kofoed
24.11	 	 Stig	Ole	Bech

 
VIEDE I HAARBY KIRKE ELLER PÅ 
LØGISMOSE KAPEL
 
17.9  Rasmus Eskesen og Mie Maage Nielsen
17.9  Jonas Schaper Klindt og Xenia Søllingvrå
17.9  Nikolaj Frederik Köhli og Louise Hansen



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 aftale 
om dato og tidspunkt. På borgerser-
vice 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 
kontaktes 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

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
HVAD GØR JEG VED:
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