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Julen har englelyd
Ingen jul uden engle. De hænger så og sige i alle 
danske hjem: i vindueskarme, lofter og på jule-
træer. Fantasien har ingen grænser, når der skal 
fabrikeres engle til juleglade, købelystne dan-
skere. Nogle år har de rødt garnhår og et kækt 
skævt smil, andre år er der kommet et par ekstra 
kilo på, så de har buttede æblekinder – andre år 
igen kan der ikke komme nok guld og glimmer 
på englene.
Engle har mange ansigter, og de har en central 
rolle i julen. Derfor findes der nærmest ikke en 
julesalme, hvor der ikke bliver sunget om engle-
kor, englelyd og engletoner.
Lyden kan vi kun gætte os til, vi har sikkert alle 
en forestilling om, at det er en himmelsk lyd!
I Det Nye Testamente er der tre besøg af engle, 
som har stor betydning for julen, fordi de alle 
har med Jesus at gøre. Vi hører om ærkeenglen 
Gabriel, som bliver sendt fra Gud til jomfru Ma-
ria for at fortælle hende, at hun skal føde en søn. 
Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, 
og der skal ikke være ende på hans rige.
Hvilken bebudelse! Det er da også lige i over-
kanten af, hvad jomfru Maria kan klare. Først 
bliver hun lidt skræmt og har svært ved at forstå, 
hvad det er, Guds budbringer, Gabriel, fortæller 
hende. Men hun overlader alt til Gud til sidst, 
idet hun siger: ”Se, jeg er Herrens tjenerinde. 
Lad det ske mig efter dit ord!” Og så går englen 
igen.
I juleevangeliet hører vi om juleenglen, som 
viser sig for hyrderne på marken, hvor de holder 
nattevagt over deres hjord. Pludselig står Herrens 
engel foran dem, og ”Herrens herlighed strålede 
om dem, og de blev grebet af stor frygt”. Og 
egentlig ville juleenglen bare fortælle en god ny-
hed: at der var født en frelser i Davids by, og han 
var Kristus, Herren.
Inden juleenglen forlader hyrderne, synger den 
sammen med den himmelske hærskare af engle: 

”Ære være Gud i det højeste og på jorden”.
Derefter vender englen og den himmelske hær-
skare tilbage til himlen.
Det tredje englebesøg, vi hører om, er påskemor-
gen, hvor der står en lysende engel – han er som 
lynild, og klæderne er hvide som sne. Igen er 
det en god nyhed, som englen kommer med 
til kvinderne ved graven: at Jesus er opstået, og 
graven er tom.
Alle tre engle er budbringere – sendebud fra 
Gud til mennesker. Det er Guds hjælpere – de 
gode engle vi hører om i Det Nye Testamente.
I den gamle jødiske åbenbaringsbog, Enoks bog, 
som ikke er kommet med i Biblen, er der en 
forestilling om, at englene er delt op i ni engle-
kor og i rangklasser. Øverst står ærkeenglene, så 
kommer keruberne og længere nede seraferne. 
Vi kender navnene på fire ærkeengle: Mikael, 
Gabriel, Rafael og Uriel. I begyndelsen var der 
også Satanel, som var den smukkeste af alle. Men 
skønheden steg ham til hovedet, så han ønskede 
at styrte Gud ned fra himmeltronen for selv at 
overtage pladsen – og han fik en tredjedel af 
engleskaren med sig.
Der blev en sand englekamp, hvor de gode  
engle vandt. De oprørske engle blev styrtet ned 
fra himlen sammen med Satanel – som fik så 
voldsomt et skub, så han røg lige gennem jor-
den, indtil han sad fast i midten af den glødende 
jordkerne. Der sidder han endnu, og de sidste to 
bogstaver i navnet ”el” – som betyder ”strålende” 
blev slettet, så navnet blev til Satan.
De gode engle svæver stadig - endda øverst på 
juletræet, som er en god gammel skik. De gode 
budbringere hører med til julen, men vi skal dog 
sørge for, at de ikke fylder for meget, sådan at 
vi helt glemmer hovedpersonen: Frelseren, som 
blev født julenat.
Glædelig jul

Sognepræst Else Suhr

Søndag den 4. februar
Dreslette kirke kl. 17.00
Gudstjeneste – hvor vi her 
i den kolde tid mødes 
til fællesskab og sang i kirken.
Dreslette Forsamlingshus kl. 18.15
Fællesspisning for alle børn 
og voksne 
Menu: 
Suppe, oksebryst i peberrodssovs
Pris: 75 kr. voksne 35 kr. børn
Tilmelding: 
Henriette 64 77 12 41 
Else 64 77 10 83

Kyndelmisse
Gudstjeneste og spisning for alle 5 sogne

Der har været stor tilslutning til lørdagsdåb i 
2017, og det har været nogle festlige dåbsguds-
tjenester. I den første del af 2018 er der planlagt 
følgende dåbsgudstjenester om lørdagen.

Lørdag den 27. januar kl. 9.30
Lørdag den 7. april kl. 10.00
Tilmelding til Adam Boas.

Lørdagsdåb i Haarby Kirke



Fra Kirkebogen:
Begravede eller bisatte fra 
Haarby Kirke: 
30. 6. Hanne Irene Nancke
1.7.  Alfred Hansen
4.7. Jytte Johnsen
20.7. Unni Betsy Bille-Brahe
20.7. Hans Aage Hansen
22.7. Carl Lauritz Johannesen
26.7. Jens Preben Bisgaard
3.8. Laurits Nielsen
1.9. Kirsten Balle
2.9. Ella Hansen
19.9. Bente Margrethe Fangel
5.10. Svend Møllebjerg
21.10. Ib Schjørring
1.11. Kirsten Bech

Viede i Haarby Kirke
8.7. Lone Lyngholm Hauchrog og 
 Michael Hauchrog
12.8. Marianne Nørrelykke Rasmussen og
 Nils Bjørk Pedersen og 

12.8. Maja Bjarnt og 
 Anders Aagaard
19.8. Lone Aagaard og
 Henrik Kristen Aagaard 
9.9.  Heidi Maria Goldmann og
 Lars Rath Littau

Døbte i Haarby kirke 
11.6. Alexander Vincent Bonnevent
11.6. August Greve Kristensen
15.7. Caroline Staal Storm
6.8. Mads Emil Skov
26.8. Elliot Eilsø Perthu
26.8. Elliot Lyng Sørensen
26.8. Ellie Hindsgavl Hald
27.8. Noah Gaarsdahl Hansen
4.11. Silas Igaard Berg
19.11. Oscar Hartmann Christensen

Døbte i Løgismose Kapel

10.9. Nikoline Thusen Runa Hermansen

Nu hvor vintermørket sænker sig, glæder vi 
os over de tændte lys. Lyset på kirken er tændt 
fra Alle Helgens søndag og frem til Hellig Tre 
Konger. Man kan se, at det er et levende hus, 
hvorfra der udgår mange aktiviteter. 
Vi har i efteråret indkøbt et flygel, som kan be-
nyttes såvel til gudstjenester som til koncerter. 
Vores nyansatte organist Emil, har foruden sin 
organistuddannelse, en konservatorieuddannelse 
som pianist, og vi vil glæde os over at kunne 
høre ham betjene det smukke instrument. Emil 
er også startet med at opbygge et børnekor ved 
kirken, en opgave, der selvfølgelig vil tage sin tid. 
Advents- og juletiden byder traditionelt på flere 
koncerter og musikgudstjeneste, som omtales 
andet steds. Julemidnatsmessen vil igen i år være 
den fine tradition i stil med tidligere år. Det 
nye kalenderår indledes med nytårsgudstjeneste, 
1. januar kl. 16 og efterfølgende traktement i 
våbenhuset.
På kirkegården er arbejdet med grandækning 
i fuld gang, og det forventes afsluttet inden 1. 
søndag i advent. Med udgangen af denne sæson 
har vores gravermedhjælper Jens Peter Nielsen 
valgt at gå på pension, og herfra skal der lyde en 

stor tak til Jens Peter for hans veludførte arbejde 
og tjenstvillighed på kirkegården.  
Kyndelmisse fejres med fællesgudstjeneste for de 
5 sogne i Dreslette Kirke 4. februar kl. 17 og  
efterfølgende spisning i forsamlingshuset. 
Sidst vil jeg gerne på menighedsrådets vegne øn-
ske alle Kirkebladets læsere, alle brugere af kirken 
og alt personale en rigtig glædelig jul og et vel-
signet nytår, med tak for opbakning og dygtigt 
udført tjeneste i og omkring kirken. 

Kirsten Dahl Andersen

I årets mørke måneder holder vi hverdagsandag-
ter i kirken. 
De finder som altid sted fra 17.00-17.30 og 
består af orgelmusik, et par korte salmer, bøn, 
læsning og nogle øjeblikkes stilhed til eftertanke.

Onsdag den 13. december 
Onsdag den 17. januar 
Onsdag den 14. februar
Onsdag den 14. marts

Nyt fra menighedsrådet vinter 2017/18 

Hverdagsandagter i Haarby Kirke 

Hjemmesiden 
www.haarby-kirke. dk
Siden  indeholder mange informationer  og opdat-
eres løbende.  
–  og nu er Haarby Kirke også at finde på Facebook. 
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 3. december 1. søndag i advent 10.00 Boas
 10. december De ni læsninger m. Faaborg Motetkor 10.00 Boas
 17. december 3. søndag i advent 10.00 Boas
 24. december Juleaften 16.00 Boas
 24. december Julenat - midnatsmesse 23.30 Boas
 25. december 1. juledag 10.00 Boas
 26. december 2. juledag 17.00 Graff
 1. januar Nytårsdag 16.00 Boas
 7. januar 1.S.e H3K 10.00 Boas
 14. januar 2.S.e H3K 10.00 Boas
 21. januar Sidste  S. e.H3K 9.00 Suhr
 28.  anuar Septuagesima 10.00 Boas 
 4. februar Fællesgudstjeneste for de 5 sogne i Dreslette kirke 17.00 Suhr
 11. februar Fastelavn - Kirkekaffe  10.00 Boas
 18. februar 1.s.i fasten 10.00 Boas
 25. februar 2.s.i fasten 10.00 Boas

Gudstjenester på Løgismose Kapel
 24. december Juleaften 14.30 Boas
 28. januar Septuagesima 8.45 Boas
 25. februar 2. s. i fasten 8.45 Boas

Kirkebil kører hver søndag og bestilles dagen før på tlf 65 50 50 50

Anden søndag i advent kl. 10
Gudstjenesteformen stammer fra Kings Col-
lege Chapel i Cambridge, hvor man kort før jul 
skildrede Guds skaber og frelses gerning gennem 

en række læsninger og salmer. I Haarby Kirke 
er det læsere fra sognet, som har hvert sit tekst-
stykke. I år medvirker desuden Faaborg Motet-
kor. 

Tirsdag den 12. december kl. 19
Det er efterhånden blevet en god tradition, at 
vi synger julen ind i Haarby Kirke. I år deltager 
Musikaftenskolens kor med korindslag, og vi skal 
synge de velkendte advents- og julesalmer. 

Mandag den 18. december kl 19 
Vi byder velkommen til koncert med musik-
skolens elever. Kom og hør børnene spille på 
mange forskellige instrumenter.

Smukt og højtideligt med
- Fakler langs kirkestien.
- Julenattens salmer.
- De vigtigste ord til julenat.
- Klassisk stykke for flygel.
- 12 klokkeslag ved midnat.

De Ni Læsninger

Midnatsmesse i 
Haarby Kirke 
juleaften kl. 23.30

Vi synger julen ind med 2 koncerter i december

Begge Haarbys plejehjem - og alle ældre i sognet 
er hjertelig velkomne ved julegudstjenesten fre-
dag den 22. december kl. 10.30.
Det er en stille gudstjeneste, som ganske undgår 

den trængsel og alarm, der ellers kendetegner ju-
lens gudstjenester. Begge præster deltager, og der 
uddeles nadver til alle nede i kirken.
Der kan bestilles kirkebil til julegudstjenesten.

Julegudstjeneste for Haarbys ældre


