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Degnestol og menighedens glæde
Et sted fortæller Johannes Møllehave om en 
bekendt, som blev præst i et sogn på vestkysten. 
Da han ankom dertil, så han til sin forundring, at 
der ikke var noget orgel i kirken. Da han spurgte 
hvordan det kunne være, lød svaret: - Jo, ser 
du, her lovsynger vi ikke Herren på maskine. I 
samme kirke var der endnu en degnestol. Nede 
til højre for kirkens indgang var der en lille 
træboks, som degnen kunne trække sig tilbage 
til. I ældre tider sad han der. Ved en bestemt lej-
lighed var han gået for tidligt ind i boksen. Og 
præsten messede sit: - Herren være med jer. Der 
lød en panikagtig skramlen ved boksens lås, og så 
blev den lille luge åbnet. Degnen stak sit hoved 
skråt ud af lugen og messede tilbage: - Og Her-
ren være med dig. Det fortælles, at det var svært 
at fortsætte gudstjenesten efter at have set deg-
nens forpjuskede hoved komme en omgang for 
sent ud af lugen, som en hane der havde sovet 
over sig. 
Fra Haarby går der lignende historier. Vi havde 
også engang en degnestol, og det fortælles at 
degnen også her kunne falde hen under guds-
tjenesten. Degnestolen fra Haarby kirke blev 
taget ned fra loftet i forbindelse med restaure-
ringen af taget for nylig, men den var i så dårlig 
forfatning, at den nu er kasseret. Dermed er deg-
nestolens tid i Haarby kirke endegyldig forbi. 
Jeg ved heller ikke, hvorfor man i sin tid fandt 

på, at degnen skulle optræde på menighedens 
vegne. Det er som om, at man satte menigheden 
lidt ud af spil, ved at én bestemt talte for den. 
Ligesom det i dag er tilfældet, at præsten beder 
på menighedens vegne. Jeg synes, at der er noget 
smukt og autentisk i, at menigheden selv taler og 
synger. Og jeg synes, at det er en forbedring af 
gudstjenesten, at menigheden nu ikke blot siger 
trosbekendelsen, men ligefrem synger den. 
Fuldstændig som fuglene synger euforisk når 
dagen gryr, sådan kan vi som menighed heller 
ikke holde vores lovsang tilbage. Vi må synge 
for Herren, vi bryder ud i sang, når vi bekender 
vores tro på den Gud, som skabte denne jord og 
gav os livet og løftet om opstandelsen. 
Jeg synes, at det er et fremskridt, at vi giver plads 
til glædessang. Det er et fremskridt, at der nu er 
fremstillet en messehagel i smukke farver for at 
fremhæve nadverens mirakel, at Jesus bryder med 
tid og rum og er nær hos os, når vi deler hans 
legeme og blod. Jeg tror, at graden af gudstjene-
stens skønhed afspejler graden af menighedens 
hengivenhed. For mig er gudstjenesten det tids-
punkt på ugen, hvor vi medbringer det smuk-
keste vi har og lægger det frem for Gud. Og 
det kommer tilbage til os, det kommer i form 
af tanken om, at der virkelig er noget, som er så 
smukt, at det er værd at fejre. 

Sognepræst Adam Boas

Strukturproces i Assens provsti 

I dagene fredag til søndag den 10.-12. juni er 
folkekirken igen til stede med en stand på det 
fynske dyrskue. Vi er der for at fortælle om kir-
ken til dem, som ikke kender den. Vi er der for at 
reklamere lidt for menighedsrådsvalget, til dem 
som ikke ved, hvad et menighedsråd er for noget. 

Men vi er der især også for dem, vi i forvejen 
kender – og vi kan tilbyde en kop kaffe og et 
lille hvil, når man er blevet træt efter en lang tur 
rundt på dyrskuepladsen. Vi glæder os til at se jer 
i Odense.

eller fordeling af præsteressourcer, som vores 
biskop Tine Lindhardt kalder det. Igennem 
det sidste år har repræsentanter fra alle 
menighedsråd arbejdet sammen med provst 
og biskop omkring embedernes størrelse og 
arbejdsfordelingen i de enkelte sogne. Haar-
by sogn er stillet i udsigt, at vi får tilført en 
deltidspræstestilling, men der er endnu en del 
uafklarede punkter, før det kan træde i kraft. 
Det betyder et farvel til sognepræst Leni 
Hansen, Flemløse, der har fungeret som 
præst ved Haarby kirke i ferie-, fridags- og 
ledighedsperioder. Leni Hansen skal frem-
over indgå i samarbejde med sognepræsten i 
Aarup-Rørup. 

Jeg vil gerne sig tak til Leni Hansen for 
mange gode gudstjenester og flotte kirkelige 
handlinger igennem mange år. 
Ferie- og fridagsafløsning vil sommeren over 
blive varetaget af forskellige kolleger, idet  
pastor Else Suhr, Ørsted vikarierer i sommer-
ferien, og pastor Palle Jensen, Nr. Broby og 
pastor emer. E. J. Petersen prædiker hver en 
søndag. 
Jeg forventer, at jeg i næste nummer af kirke-
bladet kan fortælle mere om den forventede 
deltidspræstestilling i sognet.  

Kirsten Dahl Andersen

Folkekirken på dyrskue 

Hjemmesiden www.haarby-kirke. dk
Siden  indeholder mange informationer  og opdateres løbende.  
–  og nu er Haarby Kirke også at finde på Facebook. 



Fra Kirkebogen:
Begravede eller bisatte fra 
Haarby Kirke: 
5.3.2016 Flemming Hansen, Haarby
16.3.2016 Grethe Sonja Hansen, Haarby
9.4.2016 Anne Lise Knudsen, Haarby

19.4.2016 Rosa Jensen, Flemløse
20.4.2016 Elna Gitte Hansen, Haarby
6.5.2016 Niels Elkjær, Haarby

Haarby kirke byder sommeren velkommen med 
friluftsgudstjeneste og deltagelse i det fynske 
dyrskue.  
Det er en stor glæde, at messehaglen er taget i 
brug, og herfra skal lyde en stor tak til Hanne 
Ploug-Sørensen og Inge Pedersen for det store 
arbejde, de har udført med syningen af messe-
haglen. 
Siden Pinsehøjmessen har vi valgt, at Trosbeken-

delsen synges i fællesskab, vi håber, at I vil tage 
godt imod det nye tiltag. 
Efter ønske fra flere sider vil der nu være mu-
lighed for dåb på udvalgte lørdage. 
Til efteråret er der valg til menighedsrådet. Der 
skal vælges i alt 7 medlemmer til menigheds-
rådet og desuden 2 suppleanter. Flere af rådets 
medlemmer genopstiller, men der er også brug 
for nye kræfter. Det er et spændende arbejde. 
Menighedsrådene er folkekirkens ryggrad, der 
sammen med sognets præst, bestemmer, hvad 
der skal ske i kirken.  At det er en folkekirke, 
betyder at det er folkets kirke, og derfor er der 
brug for engagerede borgere, som vil arbejde for 
et lokalt kirke- og kulturliv. Der er ikke krav om, 
at man skal være tilstrækkelig religiøs, men man 
skal som folkekirkemedlem have en almen inter-
esse i sognet og i lokalsamfundet. Haarby by og 
sogn er et aktivt område og skulle gerne være det 
i tiden fremover. 
Der er orienteringsmøde 13. september, og der 
forventes også at være opstillingsmøde i tilslut-
ning til mødet. Vi håber på god opbakning til 
mødet.

Kirsten Dahl Andersen

Nyt fra menighedsrådet sommeren 2016 

Spejdere i Haarby? 

Menighedsrådet har besluttet, at vi vil arbej- 
de videre med ideen om at starte en afdeling af 
KFUM og K spejdere op i Haarby. Det har der 
været før, og måske er tiden nu moden igen? 
Menighedsrådet vil gerne stå bag sådan et ini-
tiativ med økonomiske ressourcer og hjælp til 
alle de administrative ting. Men det kræver jo, 
at der findes nogle mennesker, som brænder for 
at starte en afdeling af KFUM og K spejdere op. 

Hvis du har lyst til at stå i spidsen for spejderne i 
Haarby, så hører jeg gerne fra dig. Måske er I et 
par, som har lyst til at gøre noget for, at børnene 
får et spændende friluftsliv, nogle gode sommer-
lejre og et tæt samarbejde med kirken. 
Hvis det lyder som noget for dig eller jer, så  
kontakt Adam Boas på adbo@km.dk eller 
64731016.

Ole Grønlund Pedersen
Kirkeværge 
Efter sidste års store projekt med udskiftning af 
taget på våbenhuset, forventer vi at skulle arbej-
de med kalkning af kirken denne sommer og 
efterår. Det er sidst udført i 2010.
På kirkegården er der plantet nye store linde-
træer hele vejen rundt om kirken, således at der 
er dannet en cirkelformet allé med perlestens-
belagt gangsti. Disse nye træer skal beskæres 
hvert år,  ganske som træerne på den lille og 
gamle del vest for kirken. De nye lindetræer vil 
erstatte asketræerne, som står spredt på plænerne 
foran kirken. Asketræerne er ramt af asketoptør-
rer sygen, en svampesygdom, som angriber og 
dræber asketræerne.

I skovkirkegården, der blev indviet for et år 
siden, er der sat nogle hvide træbænke op ved 
stierne. Inde midt i skovkirkegården er rejst en 
stor granitsten, hvorpå skal sættes gravstedernes 
numre og navne.
Skovkirkegården har nu 5 urnenedsættelser.
Jeg vil opfordre til at tage en tur på kirkegården, 
gå en tur, nyde freden og roen samt lytte til  
fuglene i skovkirkegården og nyde alle de  
nyplantede stedmoderblomster på den gamle 
kirkegård. Vi fik en gratis trailerfuld stedmoder-
blomster fra leverandøren, og en kreativ kirke-
gårdsassistent har fået frit spil, så mange ubenyt-
tede steder er nu beplantet i et kæmpe farveorgie.

Vores kirke og kirkegård 
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 5. juni 2.s.e.trin Lukas 14. 25-35 10.00 Boas  
 12. juni 3.s.e.trin Lukas 15. 11-32 11.00 Palle Jensen
 19. juni 4.s.e.trin Frilufts gudstjeneste v. Trunderupsøen 14.00 Boas
 26. juni 5.s.e.trin Matt. 16. 13-26 10.00 Boas

 3. juli 6.s.e.trin Matt. 19. 16-26 11.00 E. J. Petersen
 10. juli 7.s.e.trin Matt. 10. 24-31 9.30 Else Suhr
 17. juli 8.s.e.trin Matt. 7. 22-29 11.00 Else Suhr
 24. juli 9.s.e.trin Lukas 12. 32-48 11.00 Else Suhr
 31. juli 10.s.e.trin Matt. 11. 16-24 10.00 Boas

 7. august 11.s.e.trin Lukas 7. 36-50 10.00 Boas
 14. august 12.s.e.trin Matt. 12. 31-42 10.00  Boas
 21. august 13.s.e.trin Høstgudstjeneste m. kirkefrokost 10.00 Boas
 28. august 14.s.e.trin Johs. 5. 1-15 10.00 Boas

Gudstjenester på Løgismose Kapel
 31. juli 10. s.e.trin Matt. 11. 16-24 8.50 Boas
 28. august 14.s.e.trin Johs. 5. 1-15 8.50 Boas

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

Efter høstgudstjenesten er der frokost på efterskolen. Det koster kr. 50 
pr. deltager, men så får man også både mad, øl/vand og en kop kaffe 
bagefter. I år holder vi auktion over afgrøder/blomster/marmelader, 
og hvad der ellers måtte blive indleveret til høstbordet i kirken.  Over-
skuddet fra auktionen vil blive lagt i kirkebøssen og gå til Kirkens 
Korshær.  
Tilmelding til Anni Brejnholt på 28 49 26 11 
eller på ab@haarbyefterskole.dk

Høstfrokost 21. august

Friluftsgudstjeneste 19. juni kl. 14.00
Vi mødes ved Trunderupsøen og holder guds-
tjeneste i det grønne. Ole Thrane vil medvirke på 
basun, og efterfølgende er menighedsrådet vært 
for en kop kaffe med hjemmelavet kringle. Un-
der kaffen vil menighedsrådets formand aflægge 
årsrapport. Medbring gerne stole. Adgang fra 
Trunderupvej.

Årets minikonfirmandweekend for 3. klasse på 
Haarby skole finder i år sted 17.-18. september. 
Lørdag den 17. september er det fra 9-17 og om 
søndagen holder vi familiegudstjeneste i kirken 
kl. 10.00
Vi skal højt op i kirketårnet og dybt ned i 
krypten under kirken. Vi tager nok også en tur 
på kirkeloftet, hvor man let kan fare vild, så det 
er ikke helt ufarligt. Vi skal løbe orienteringsløb, 

lære lidt om kirken, og høre om kristendommens 
store fortællinger. Vi skal bage snobrød og spise 
pizza – og så holder vi en god familiegudstjene-
ste om søndagen. Det er altid en god weekend, 
som giver et godt kendskab til kirke og kristen-
dom. Jeg glæder mig til at se 3. klasserne i år.
Tilmelding til sognepræst Adam Boas på adbo@
km.dk eller 64731016

Minikonfirmandweekend 2016 


