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ADRESSELISTE

Med dette kirkeblads udgivelse er vi på 
vej ud af bryllupssæsonen. Brudepar- 
rene har sans for den ramme som natu-
ren giver dem. Det er i sommerens og 
sensommerens omgivelser at bryllups-
billedet tages for at forevige dagen. 

Første gang jeg gik hjem efter en sam- 
tale med et vordende brudepar tænkte 
jeg: - hvad skal jeg dog sige i en tale. En-
hver tale om ægteskabet ville jo handle 
om mit eget, og det kan jeg jo ikke under-
holde med hver gang. Man kan jo heller 
ikke i talen bruge den sydfynske visdom 
som siger, at det handler om at holde ved 
og om at holde ud, for brudeparrene har 
jo ganske andre forventninger til ægte-
skabet, og det er jo egentlig også dejligt 
og helt rigtigt, at de har det sådan. Tænk 
hvis de indgik ægteskab med den tanke 
allerede, at det bare handlede om at holde 
ud. Det ville ikke holde længe. Så hellere 
forestille sig, at det går som i eventyrene, 
at de festede i syv dage og syv nætter og 
levede lykkeligt til deres dages ende. Og 
sådan håber alle jo også, at det må gå dem. 

For hver ti brudepar der bliver viede, 
kommer der ti forskellige hjem ud af det. 
I gamle dage havde man forstand på det, 
for der hed det i forbønnen for brudepar-
ret, at deres hjem skulle være kendt på 
hjertevarme og imødekommenhed. Der 
var fokus på det hjem, som brudeparret 
skulle skabe sammen. 

Tidligere skulle et vordende brudepar 
svare på nogle spørgsmål, inden de kunne 
blive viede. Allerførst så blev de spurgt, 
om de nu var klar over, at manden var 
kvindens hoved. Det er der nok ikke man-
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ge, der i dag vil mene at manden er.  Det 
synes at stride mod erfaringen. Og Paulus, 
der sagde det, han var jo også ungkarl, så 
han kunne sagtens påstå den slags ting. 
Men billedet har Paulus selvfølgelig fra 
det himmelske ægteskab, hvor Kristus er 
kirkens hoved, og menigheden lemmer-
ne på kroppen. Deraf kom tanken om, at 
brudgommen var brudens hoved. 

Dernæst spurgte man, om brudeparret nu 
også havde rådført sig med deres hjerter, 
inden de skulle svare ja ved alteret. Det 
spurgte man om, fordi det skal være hjertet 
og ikke hovedet, der afgør, hvem man skal 
gifte sig med. Det spørgsmål er godt at stille 
også i vores tid. Brudeparrene svarer selv-
følgelig med det samme, at de for længst 
har rådført sig med deres hjerter, og det 
har de formentlig også, men uanset om de 
har det eller ej, så giver det noget særligt til 
bryllupsdagen, at de går til alteret foranle-
diget af hjertets beslutning og intet andet. 
I forhold til det himmelske bryllup, troen 
på Gud, så er det jo også en hjertets tro. 
Man tror ikke med sin fornuft og forstand, 
man tror med sit hjerte – og det som hjertet 
fortæller, det er altid det rigtige. 

Dernæst spurgte man også, om brudepar-
ret havde rådført sig med slægt og venner. 
Og det er jo egentlig et mærkeligt spørgs-
mål, for den, der føler trang til at rådføre 
sig med andre, er jo nok den, der ikke skal 
gifte sig. Men selvfølgelig vil man helst 
have, at slægt og venner er lige så glade som 
man selv er – og den gamle skik med, at 
manden anmoder brudens far om hendes 
hånd, levner også plads til, at erfaringen og 
menneskekendskabet kan udtale sig. Bru-
dens far må jo sikre sig, at hendes tilkomne 

vil passe lige så godt på hans datter, som 
han selv har gjort det. Det var en absolut 
blåstempling af en ung mands karakter og 
levned, at brudens far sagde, at han måtte 
anmode om hendes hånd. 

Endelig skulle man svare på, om man hav-
de rådført sig med Gud. Den, som kender 
sin salmebog godt, vil vide, at det altid har 
været et yndet tema for salmedigterne, at 
man livet igennem skal rådføre sig med 
Gud. 

Jeg havde engang en brudgom som ringede 
til mig aftenen før sit bryllup, fordi han 
ville møde mig i kirken. Da vi aftenen før 
brylluppet stod i kirken, sagde han, at han 
havde været gift før, og han havde det svært 
med at sige ja til ordene: - til døden jer skil-
ler. Det havde han jo sagt før, og han havde 
ikke kunnet holde det. Og han sagde: - du 
skal ikke sige sådan noget moderne vrøvl 
med, at det bare er, indtil kærligheden skil-
ler jer ad, for det er jo ikke det, der står. Der 
står til døden jer skiller, og det har jeg ikke 
holdt i mit første ægteskab. Jeg sagde til 
ham, at hvis han havde det sådan, så måtte 
han rådføre sig med Gud. Og så knælede 
han og bad: - Gud hvis du vil lade mig tage 
endnu en chance med det store bud om at 
holde sammen til døden os skiller, så vil 
jeg gå ind til det her ægteskab med samme 
alvor i løftet, som jeg gjorde det første gang. 
Dagen efter blev han viet med sin brud, og 
sådan tænker jeg, rådfører man sig med 
Gud. 

Det er godt med Gud at begynde, sagde 
man tidligere. Men det er også godt med 
Gud at fortsætte. Både ægteskabet og livet 
er en blanding af tak og bøn, og derfor slut-

MEGET GODT I VENTE
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Sommermånederne har været stille hvad 
angår arrangementer i kirke og sogne-
gård, men som det fremgår af dette ’tyk-
ke’ kirkeblad, har vi meget på program-
met de næste fire måneder. Forhåbentlig 
er der noget for enhver smag, og måske 
er der nogen, der har mod på at udfordre 
’plejer’ og gå til et arrangement, der ikke 
umiddelbart appellerer.  

Vi går også lidt nye veje i de kommende 
måneder. Efter mange år uden en sogne-
udflugt har vi arrangeret en tur til Lund 
Domkirke, hvor vi går til højmesse og får 
en rundvisning. Vi gør turen så billig som 
mulig ved selv at bidrage med buschauf-
fører og selv tage noget af forplejningen 
med, men benzinpriser mv. betyder, at der 
vil være en egenbetaling. Vi håber på god 
opbakning og er sikre på, at vi får en gan-
ske særlig søndag.

Vi har også besluttet af og til at turde sat-
se på lidt større og dyrere arrangementer 

og tage entre for disse. Det betyder f.eks. 
at man skal købe billet på billetto.dk til 
vores store koncert med ’De tre Kongelige 
Sopraner’ i begyndelsen af december. En 
koncert der nok skal sætte gang i julehu-
møret.

Endelig vil jeg fortælle, at vores organist 
Jakob Horsboel Andersen har sagt op for 
at søge nye udfordringer i Vestjylland. Vi 
siger tusind tak til Jakob for skøn musik 
både fra orgel og flygel og ønsker held og 
lykke fremover.  Efter gudstjenesten d. 30. 
oktober vil der være en lille afskedsrecep-
tion for Jakob i sognegården. Vi satser på 
at have en ny organist ansat med start 1. 
november. 

På gensyn i kirke og sognegård til sjove, 
informative og ’krøllede’ oplevelser.

Anni Brejnholt 
Formand for menighedsrådet

ter en bryllupstale også med en opfordring 
til at holde sig til Gud. Den opfordring kan 
vi også gentage for hinanden, det er godt 
med Gud at begynde, men også godt med 
Gud at fortsætte. 

Når bryllupssæsonen er ovre, så kommer 
efterår og jul, og der fortsætter også vi med 
Gud. 

Hvilken herlig tid der nu kommer i kir-
ken. I menighedsrådet har vi vedtaget, at 
efterårets program skal være præget af en 
ganske særlig tone. Efter et par tunge år 
så trænger vi til en tone af dans og glæde. 

Vi skal opleve folkedans i sognegården og 
bankospil ved juletræsfesten – vi skal have 
de ting på programmet, som giver os glæ-
de. Der er meget på programmet, så kom 
og vær med. Vi trænger til at nyde tiden og 
have det godt sammen.

Jeg ønsker jer alle et godt efterår og når 
den tid kommer – en velsignet og glædelig 
julefejring. 

Sognepræst Adam Boas



Babysalmesang og motorik i Haarby kirke. 
Kom og nyd en hyggestund med jeres baby 
hvor lyd, syn og følesanserne bliver brugt. 
Der var store smil og pludren fra babyerne 
(og forældrene) på vores første hold, så til-
meld jer allerede nu for at sikre dig og din 
baby en plads.
Alder ca. 3-10 mdr. Plads til max 12 babyer 
inkl. en voksen.
Den første fredag i måneden kl. 8.30-9.30 
(2. sept., 7.okt., 4.nov. og 2.dec.)
Hold øje med Facebook siden Haarbykirke 
for flere tidspunkter/ændringer.
Det er gratis at deltage men tilmelding er nød-
vendig og skal ske senest den 15. hver måned.  
 

 
Tilmelding til Michelle Warren på mail: 
michellewarren@hotmail.com
Medbring underlag I kan sidde på og baby 
kan ligge på, da vi sidder på gulvet noget 
af tiden.

BABYSALMESANG
  HVER FØRSTE FREDAG I MÅNEDEN I EFTERÅRET/VINTER 2022

Hvert år går Patrick 
Cakirli 2000 km igen-
nem Danmark for at 
sætte fokus på kamp-
en mod ensomhed. 
Konceptet er, at han 
ikke må gå medmin-
dre han har følgeskab.  

Hvis han er alene, skal han stå stille.  
På den måde bliver hans vandring sym-
bol på vigtigheden af fællesskab og social 
ansvarlighed i kampen mod ensomhed.  
Fredag d. 2. september kommer Patrick 
igennem vores sogn. Han skal denne dag 
gå fra Assens til Faaborg, og vi vil gøre 

ham følgeskab fra Strandby til kommune-
grænsen på Møllergyden i Jordløse.
Vil du være med, så snør støvlerne og 
mød op kl. 12.00 ved Strandbyvej 1 (hjør-
net af Strandbyvej og Nellemosevej), 
så venter vi sammen på Patrick og sæt-
ter afsted, når han dukker op. Af gode 
grunde kan afgangstidspunktet ikke 
være præcist, men vi kan følge ham på:  
facebook/com./marchmodensomhed/, 
hvor vi dels kan læse om turen og også 
følge, hvor langt han er nået på dagen.
Vi håber at mange har lyst til at støtte op 
om den gode sag og samtidig få fredagens 
motion.

MARCH MOD ENSOMHED
FREDAG D. 2. SEPTEMBER FRA KL. 12- 14
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2022Kalendersiden.dk

To 1
Fr 2
Lø 3
Sø 4
Ma 5 36
Ti 6
On 7
To 8
Fr 9
Lø 10
Sø 11
Ma 12 37
Ti 13
On 14
To 15
Fr 16
Lø 17
Sø 18
Ma 19 38
Ti 20
On 21
To 22
Fr 23
Lø 24
Sø 25
Ma 26 39
Ti 27
On 28
To 29
Fr 30

September
Lø 1
Sø 2
Ma 3 40
Ti 4
On 5
To 6
Fr 7
Lø 8
Sø 9
Ma 10 41
Ti 11
On 12
To 13
Fr 14
Lø 15
Sø 16
Ma 17 42
Ti 18
On 19
To 20
Fr 21
Lø 22
Sø 23
Ma 24 43
Ti 25
On 26
To 27
Fr 28
Lø 29
Sø 30
Ma 31 44

Oktober
Ti 1
On 2
To 3
Fr 4
Lø 5
Sø 6
Ma 7 45
Ti 8
On 9
To 10
Fr 11
Lø 12
Sø 13
Ma 14 46
Ti 15
On 16
To 17
Fr 18
Lø 19
Sø 20
Ma 21 47
Ti 22
On 23
To 24
Fr 25
Lø 26
Sø 27
Ma 28 48
Ti 29
On 30

November
To 1
Fr 2
Lø 3
Sø 4
Ma 5 49
Ti 6
On 7
To 8
Fr 9
Lø 10
Sø 11
Ma 12 50
Ti 13
On 14
To 15
Fr 16
Lø 17
Sø 18
Ma 19 51
Ti 20
On 21
To 22
Fr 23
Lø 24
Sø 25 Juledag Gudstjeneste kl.10.00

Ma 26 522. juledag Gudstjeneste kl.11.30

Ti 27
On 28
To 29
Fr 30
Lø 31

December
Babysalmesang kl.8.30 – 9.30

Høstgudstjeneste og frokost

Kirkegårdsvandring kl.17.30

Koncert med Tobias Dahl kl.19.00

Kaffe med Kirsten Søbye kl.14.30

Dialektaften kl.19.00

Koncert med TREKLANG kl.16.00

Folkedans med Karen kl.19.00

Sogneudflugt til Lund kl.07.30

Koncert med Carsten Sindvald kl.19.00

Foredrag med Christian Lass kl.19.00

Familiekoncert kl.16.00

Mindegudstjeneste kl.10.00

Globale fortællere kl.17.30

Digital byvandring kl.19.00

Foredrag med Broder Theodor kl.15.00

Koncertforedrag om Bob Dyland kl.19.00

De Kongelige Sopraner kl.16.00

De 9 læsninger og frokost

Juletræsfest kl.14.00 - 16.30

Gudstjenester kl.16.00 og kl.23.30

March mod Ensomhed kl.12.00

Babysalmesang kl.8.30 - 9.30

Babysalmesang kl.8.30 - 9.30

Babysalmesang kl.8.30 - 9.30
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Kirken vil være pyntet op af Lokalrådets ’pynte-
gruppe’, og spejderne vil deltage i en festlig guds- 
tjeneste, hvor vi fejrer, at høsten er kommet i hus.  
 
Efter gudstjenesten er der frokost i sognegården. Hvis du vil 
være med til frokosten, skal du melde dig til hos Anne på  
tlf. 30 13 55 93 senest tirsdag d. 30. august. Det koster kr. 50 
pr. person for frokost med vin/øl/vand og en kop kaffe.

HØSTGUDSTJENESTE OG FROKOST I SOGNEGÅRDEN
SØNDAG D. 4. SEPTEMBER KL. 10.00

Vi går en tur på kirke – og skovkirkegården 
og kigger på gravsteder, træer og be- 
plantning og snakker om begravelses – 
og bisættelsesformer, kirkegårdsarkitek-
tur og tanker om ’den grønne omstilling’.  
 
Efter vandringen er der en sandwich og 
en øl/sodavand i sognegården, hvor vi kan 

stille spørgsmål og måske få uddybet noget 
af det, som bliver fortalt undervejs.

Max. 20 deltagere. Derfor er det nødven-
digt med tilmelding til Anni på 28 49 26 11 
eller på anbre@rodekors.dk senest tirsdag 
d. 6. september. Arrangementet koster kr. 
30 pr. person.

KIRKEGÅRDSVANDRING MED GRAVER ARNE BØJE 
TORSDAG D. 8. SEPTEMBER KL. 17.30 – 19.30
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Koncerten spænder fra folke – til 
barokmusik i 16-1700-tallet og vil blive 
stillet overfor det klassiske orgelrepertoire
Tobias Dahl (1993-) er organist ved Skive 
Kirke.
I sommeren 2021 blev han færdig som 
kirkemusiker fra Det Jyske Musikkonserv-
atorium, Aarhus, og studerer nu videre på 
solistlinjen samme sted. Tobias Dahl er des-
uden aktiv som komponist og folkemusiker. 

KIRKEKONCERT MED ORGANIST TOBIAS DAHL
TORSDAG D. 22. SEPTEMBER KL. 19.00 I KIRKEN

Kirsten Søby – den tidligere ejer af 
matriklen, som i dag er Søbygårdvænget 
– fortæller om famillien og stedets histo-
rie. Gert Petersen, formand for lokalhi- 
storisk forening, vil vise billeder, der 

akkompagnerer fortællingen. Kom og få 
et spændende indblik i en svunden tid. 
Menighedsrådet er vært ved arrange-
mentet og byder på en kop kaffe og et 
stk. kage. 

KAFFE MED KIRSTEN SØBY I SOGNEGÅRDEN
FREDAG D. 23. SEPTEMBER KL. 14.30 – 16.30
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Vi inviterer til en underfundig og lærerig aften, hvor lokale og  
mindre lokale vil give eksempler det danske sprogs mange nuancer.  
Vi har flg. dialekter repræsenteret; fynsk, bornholmsk, vendelbomål, 
sønderjysk og vestjysk – og måske endnu flere…
Til at binde aftenen sammen og give nogle faglige perspektiver på 
dialekters overlevelse eller forsvinden, har vi inviteret Anders W. 
Berthelsen, som mange kender som sprogdoktoren fra Fyens Stifts-
tidende. Arrangementet er gratis. Kaffe og kage koster kr. 30,-

DIALEKTAFTEN MED ’SPROGDOKTOREN’  
ANDERS W. BERTHELSEN 

TORSDAG D. 29. SEPTEMBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN

Trioen består af kirkens organist, Jakob 
Horsbøl Andersen, klarinettist Lovisa 
Vikenadler samt cellist Hannah Pichler. 
Trioen har spillet sammen i flere år og 
mødtes under studiet på konservatoriet i 
Odense. Til koncerten kan man forvente 
at høre et spændende program af mindre 

kendte skandinaviske værker af primært 
kvindelige komponister. Der vil blive 
spillet musik af Emil Hartmann, Hilda 
Sehested og Amanda Maier. 
Dette vil være Jakobs sidste koncert som 
ansat organist ved Haarby Kirke.
Gratis entré.

KIRKEKONCERT MED TRIOEN TREKLANG 
LØRDAG D. 1. OKTOBER KL. 16.00
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Gå ikke glip af en sjov aften, hvor du vil få 
rørt såvel ben – som lattermuskler.  Karen 
– som i mange år har danset med eleverne 
på efterskolen – kommer og holder en fest 
sammen med os. Det kræver absolut ingen 
danseevner at være med. Vi danser 2 x 45 
minutter med en god kaffepause i midten.

 
 
Da vi kun har plads til 40 deltagere, er 
tilmelding nødvendig. Send sms eller ring 
til Karin på 28 95 22 63.
Som sædvanlig koster kaffe og kage kr. 30. 
Dansen er gratis.

FOLKEDANS  
V/KAREN RASMUSSEN I SOGNEGÅRDEN

TIRSDAG D. 4. OKTOBER KL. 19.00

Det er mange år siden, vi har haft en 
sogneudflugt, men nu skal det være!   
Vi kører til Nordens ældste ærkebiskop-
kirke, som er grundlagt med donationer fra 
blandt andet Knud den Hellige i 1100-tallet.

Vi mødes på parkeringspladsen ved kirken 
kl. 7.20. Der vil være kaffe og rundstykker 
i bussen på vej til Sverige, og vi deltager i 
messen i Lund Domkirke kl. 11.00. Dereft-
er får vi en rundvisning og frokost (Annes 
madpakker), inden vi kører retur mod Haar-
by. På vej hjem får vi kaffe og lagkage på 
Chr. VI Overdrevskro i Ringsted.

Egenbetaling kr. 300 pr person som betales 
ved tilmelding til Anne på Mobilepay til  
30 13 55 93. Husk at skrive navn og antal, 
og da der er begrænsede pladser, gælder 
først-til-mølle princippet. 

SOGNEUDFLUGT TIL LUND DOMKIRKE
SØNDAG D. 9. OKTOBER FRA 7.30 – SENEST KL. 18.00
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Det er med stor fornøjelse, kirken by-
der på solokoncert med Carsten Sind-
vald, der i foråret vikarierede som kirk-
ens organist. Hans alsidige indslag på 
både orgel, flygel og saxofon gav lyst til 
et genhør, og det var derfor nærliggende 
at invitere ham til at gæste kirken på ny. 

Ved koncerten vil Carsten underholde med 
et program af udelukkende egne kompo-
sitioner og arrangementer. Musikken, der 
fremføres på saxofon, flygel, orgel og EWI 
(et elektronisk blæseinstrument), vil således 
primært bestå af både originale solostykker 
og bearbejdelser til lejligheden. 
Gratis entre.

KIRKEKONCERT MED CARSTEN SINDVALD
TORSDAG D. 20. OKTOBER KL. 19.00 I KIRKEN

Kom til foredrag med Urmager Christian 
Lass som har værksted i Haarby. 

Hør om hans tid i Schweiz, hvor han blandt 
andet arbejdede som chef urmager på Patek 
Philippe museet i Geneve i næsten 10 år. 

I dag fremstiller Christian sammen med sin 
kone Hanne armbåndsure til samlere over 
hele verden. 

Hør om deres rejse fra livet i Geneve til et liv 
med eget værksted i Haarby. Og kom med 
ind i en verden af mikroskopisk høj præci-
sion og en brændende passion for håndværk.

Arrangementet er gratis og kaffe og kage 
koster kr. 30,-

FOREDRAG MED CHRISTIAN LASS 
TORSDAG D. 27. OKTOBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN
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SØNDAG D. 30. OKTOBER KL. 16.00 I KIRKEN

Vi læser navnene på dem, som vi bisatte eller be-
gravede i årets løb siden sidste Alle Helgen. Fami-
lierne til de navne, der læses, får en personlig invita-
tion med posten. Vi samles i den tro, at vore kære 
er gået ind til Guds fred og glæde. Den tro styrk-
er os i det daglige, så vi glæder os til et gensyn med 
vore kære i himlen, og sådan at vi får mod til at van-
dre frem ad den vej, som ligger foran os her i livet. 

Alle er velkomne til mindegudstjenesten. Mange har et 
savn, som også besvares af et godt håb, skønt de mistede 
en af deres kære for længere tid siden. 

MINDEGUDSTJENESTE I HAARBY KIRKE
SØNDAG D. 6. NOVEMBER - ALLE HELGENS KL. 10.00

Kathrine, som er lokal og bor i Strærup, er 
udstyret med en gudsbenådet stemme og 
har samtidig fået fortolkningens nådegave. 
Hun kan derfor noget helt specielt. Hun 
rammer dig i alle sanser, når hun synger, og 
du kan næsten ikke undgå at blive rørt. 

Hun danner sammen med den dygtige 
trompetist Anders Wilkes Nielsen og den 
altid svingende pianist Flemming Hansen 
bandet ”Grundtonetrio”.

Dagens koncert i Haarby er en familiekon-
cert for voksne og børn i alle aldre. Kom og 
hør en god blanding af børnesange og store 
sange fra f.eks. Disneyfilm. Entre gratis.

FAMILIEKONCERT MED GRUNDTONETRIO 
MED KATHRINE K. ANDERSEN
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De fortæller bl.a. 
• Om at være kristen minoritet blandt et muslimsk flertal.
• Om at leve i et samfund på kanten mellem sammenstød og sameksistens.
• Om at være ung kristen og se ud over sig selv.
• Om som kirke og menighed at engagere sig i verden omkring sig.
• Om at mødes og se verden gennem andre øjne.
 Arrangementet varer ca. 90 minutter og alle er velkommen.

SE OP! 
FOREDRAG MED GLOBALE FORTÆLLERE  
TORSDAG D. 10. NOVEMBER KL. 17.30 I SOGNEGÅRDEN

Hans Ove Olesen tager os med på en  
digital ”byvandring”, hvor du kan sidde og 
nyde kaffen, mens han -med udgangspunkt 
i gamle billeder - fortæller historier fra og 
om Haarby.

Du vil blandt meget andet får historierne 
om Danmarks største fjerkræslagteri,  
Linien 2 og den tidligere sognerådsformand 
Chresten Johannesen.
Arrangementet er gratis. 
Kaffe og kage kr. 30,-

EN DIGITAL BYVANDRING
TIRSDAG D. 15. NOVEMBER KL. 19.00 I SOGNEGÅRDEN

Arrangement for konfirmander og andre interesserede 
De Globale Fortællere er unge mennesker, som er en del af Danmissions projekt  
Konfirmand Aktion. Den Globale Fortæller fra Zanzibar følges med en ung dansk tovhold-
er, der selv har været på Zanzibar, og som har oplevet landet, kulturen og kirken. 
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Den danske franciskanermunk Broder  
Theodor kommer til Danmark og holder 
foredrag i Haarby. 
 
Han vil fortælle om et liv som munk gennem 
28 år. Broder Theodor aflagde munkeløftet 
i 1991 og har rejst i mange lande og oplevet 
spændende ting, som han vil fortælle om. 
Det bliver en spændende eftermiddag med 
mulighed for spørgsmål efter foredraget.  
 
Foredraget er gratis. Kaffe og kage kr. 30,- 

FOREDRAG MED BRODER THEODOR  
I SAMARBEJDE MED LION’S CLUB, HAARBY

ONSDAG DEN 23. NOVEMBER KL. 15.00 I SOGNEGÅRDEN

TORSDAG DEN 24. NOVEMBER KL. 19 I KIRKEN

KONCERTFOREDRAG OM BOB DYLAN 
MED JENS STAGE 

Jens er en helt almindelig’ nede på jorden’ 
nordjyde, som synger og spiller en frem-
ragende guitar. Han vil undervejs i kon-
certen fortælle lidt om Bob Dylans numre 
og selvfølgelig spille mange af numrene 
for os.

Det bliver en god aften i kirken – vinter-
mørket sænker sig, og vi skal høre god 
musik.

Gratis entre.



Kom til et sandt musikalsk festfyrværk-
eri af et show med alt, hvad hjertet kan 
begære! Hér får du smægtende opera- 
arier, populære operettetoner, hitsene fra 
musicalens verden og perler fra såvel 
den danske som den nordiske sangskat. 

De 3 sopraner er Charlotte Meldgaard, 
Karen Dinitzen og Pernille Bruun - og de 
forstår at indtage en scene! Alle har de deres 
gang på Det Kongelige Teater, hvor de hver 
især udfylder vigtige pladser i det berøm- 
mede Operakor plus kommer vidt omkring 
i rækken af solistiske opgaver.

De 3 Kongelige Sopraner akkompagneres 
af deres egen pianist.

Når disse tre charmerende, humoristiske og 
uhøjtidelige divaer træder op - føler man 
sig i godt selskab! Vi er med andre ord 
garanteret en uforglemmelig eftermiddag.  
Så kom og få en oplevelse ud over det sæd-
vanlige.

 
Billetter á kr. 150 kan købes på billetto.dk 
Søg efter ’De kongelige sopraner i Haarby 
Kirke’.

KIRKEKONCERT MED DE 3 KONGELIGE SOPRANER 
SØNDAG D. 4. DECEMBER KL. 16.00

Det er efterhånden skik i Haarby kirke, at vi 
holder De ni læsninger.
Vi læser udvalgte stykker fra biblen som 
tilsammen fortæller frelseshistorien. Styk-
kerne er hentet fra Mosebøgerne, Profeterne, 
Evangelierne og brevene i Det ny Testa-
mente.

Efter gudstjenesten er der den skønne ”ju-
lede” frokost i sognegården samt årsbe-
retningen. 

Tilmelding til frokosten, som koster kr. 50 
inkl. øl/vand/vin og en kop kaffe hos Anne 
på tlf. 30 13 55 93 senest d. 5. december. 

DE NI LÆSNINGER OG ’JULET’ KIRKEFROKOST
2. SØNDAG I ADVENT 11. DECEMBER KL. 10.00
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Hjælp os med at skabe en ny familiejuletradition. 

Vi har inviteret Elsebeth Holtze Madsen til at lede os igennem 
eftermiddagen som vil bestå af såvel fælles julesange, julebanko 
og en julehistorie. 

Undervejs byder menighedsrådet på gløgg og æbleskiver …  
og måske er vi heldige at julemanden kigger forbi. 
Arrangementet er gratis, men vi vil gerne have at du tilmelder 
dig til Anne, så vi ved, hvor mange æbleskiver og liter gløgg vi 
skal lave og hvor mange ’banko-gaver’ der skal skaffes.  

Send sms til 30 13 55 93. Husk at skrive navn og antal. 

JULETRÆSFEST MED GLØGG OG ÆBLESKIVER  
FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE

SØNDAG D. 18. DECEMBER KL. 14 – 16.30

Juleaften får en højtidelig afslutning 
med salmer som hører julenatten til og 
med en kort prædiken over det mira-
kuløse i en af kristendommens største 
fejringer.

 

Vi skal synge julenattens salmer, 
høre et stykke for flygel og dvæle ved 
de tolv klokkeslag ved midnat, når 
alle verdens kristne på samme tid  
samler tankerne om miraklet i Betlehem  
julenat.

MIDNATSMESSE I HAARBY KIRKE
JULEAFTEN D. 24. DECEMBER KL. 23.30
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Kirkebil: Kirkebil bestilles hos Taxa Fyn, Assens på tlf. 65 50 50 50 

AUGUST HAARBY LØGISMOSE

Søn. 28. aug. - 11. søndag e. Trinitatis 10.00 - Boas 8.45 - Boas

SEPTEMBER
Søn. 4. sept. - Høstgudstjeneste 10.00 - Boas
Søn. 11. sept. - 13.s.e. Trinitatis 9.00 - Suhr
Søn. 18. sept. - 14.s.e. Trinitatis 10.00 - Boas
Søn. 25. sept. - 15.s.e. Trinitatis 9.00 - Suhr

OKTOBER
Søn. 2. okt. - 16.s.e. Trinitatis 9.00 - Suhr
Søn. 9. okt. - Sogneudflugt – vi tager til højmesse i Lund Domkirke, Sverige

Søn. 16. okt. - 18.s.e. Trinitatis 10.00 - Boas
Søn. 23. okt. - 19.s.e. Trinitatis 9.00 - Suhr
Søn. 30. okt. - 20.s.e. Trinitatis 10.00 - Boas 8.45 - Boas

NOVEMBER
Søn. 6. nov. - Mindegudstjeneste Alle Helgen 10.00 - Boas
Søn. 13. nov. - 22.s.e. Trinitatis 9.00 - Suhr
Søn. 20. nov. - Sidste søndag i kirkeåret 10.00 - Boas 8.45 - Boas
Søn. 27. nov. - 1. søndag i advent 10.00 - Boas

DECEMBER
Søn. 4. dec. - 2. søndag i advent 10.00 - Boas
Søn. 11. dec. - De ni læsninger 10.00 - Boas
Søn. 18. dec. - Fjerde søndag i advent - juletræsfest 14.00 - Boas
Fre. 24. dec. - Juleaften på Løgismose Kapel 14.30 - Boas
Fre. 24. dec. - Juleaften 16.00 - Boas
Fre. 24. dec. - Midnatsmesse i Haarby Kirke 23.30 - Boas
Lør. 25. dec. - Juledag 10.00 - Boas
Søn. 26. dec. - 2. juledag – fælles i Dreslette 11.30 - Suhr

JANUAR
Søn. 1. jan. - Nytårsgudstjeneste 16.00 - Boas

GUDSTJENESTELISTE FOR HAARBY KIRKE  
OG LØGISMOSE KAPEL
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NYT FRA KIRKEBOGEN

BEGRAVEDE ELLER BISATTE  
FRA HAARBY KIRKE  
 
26.3  Hans Bundgaard Nielsen
2.4  Finn Christian Andersen
20.4  Verner Nielsen
23.4  Ninna Gammelgaard Jepsen
29.4  Vagn Ove Hansen
29.4  Tonny Kristensen
30.4  Karl Andre Birkkjær
18.5  Henrik Bjørn Mortensen
19.5  Herluf Rugløkke Christiansen
21.5  Anne Lise Michaelsen
27.5  Vagn Heesgaard Jacobsen
8.6  Rie Jørgensen
10.6  Jan Sander Christiansen
6.7  Hans Gunnar Rasmussen 
8.7  Jytte Marie Rasmussen 
 
VIEDE I HAARBY KIRKE ELLER  
PÅ LØGISMOSE KAPEL
 
3. 4  Nicolaj Hjorth Hansen  
  og Rikke Brejnholt
30.7  Kristian Tingholm Lauridsen 
  og Laura Erlang Olsen
 
DØBTE I HAARBY KIRKE ELLER  
PÅ LØGISMOSE KAPEL
 
7.5  Magnus Sønder Skøtt Olsen
7.5  Laurits Ladving
7.5  Luna Rainey Bjørnemose
26.5  Teo Sundgaard Hansen
26.5  Esther Holmegaard Aaquist Runa
30.7  Micki Winther Lindholm Bjerregaard



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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