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Nu er dagen fuld af sang
Det er igen de lyse nætters tid. At årstiderne 
går sin gang, at stjernerne uomgængeligt føl-
ger deres bane, og at naturen har en usvigelig 
rytme, hvor generation følger efter generation, 
det er ganske vist alt sammen lovbundet, men 
det lovbundne betyder jo ikke andet, end at 
det bliver ved med at ske, og just dette er for-
underligt, og for et religiøst sind afsløringen af 
Guds storhed og visdom. 
Det menneske, som ikke stiller sig tilfreds med 
tanken om, at skaberværket er den rene til-
fældighed, vil altid i sin holdning fornemme, 
at Gud er nær i hvert et solglimt. Da må man 
bryde ud i sang. Sang fordriver utilfredsheden, 
sangen fordriver vores skepsis. Sang skaber 
glade hjerter. Sangen skaber et myndigt folk, 
der ved, hvad det vil. Måske skulle mange af 
vores folketingspolitikere synge noget mere 
i stedet for at lave forbud imod anderledes 
tænkende forkyndere. 
”Med lov skal land bygges”. Sådan står der i 
Jyske lov fra 1241. Nogle politikere mener vist: 
”Med frygt skal land bygges”, for jeg synes ef-
terhånden, at det er som om, at vi skræmmes 
ind i et holdningsmønster. Det er ikke godt, 
for et frygtsomt folk bliver også et forkrampet 
folk, der bruger alt for mange muskler på at 

snerpe mund og hænder og alle andre legems-
dele sammen. Et syngende folk derimod, dri-
ver frygten ud. Et syngende folk får identitet 
igennem sangskattens vidunderlige tekster og 
melodier. Et folk, der står i fare for at miste din 
identitet, bliver frygtens slave. 
Luther mente også, at sangen var med til at 
fordrive frygt og onde tanker. ”Vores glædes-
sang forarger djævelen, og derfor flygter 
djævelen for musikken” sagde Luther. Så syng 
da Danmark, lad hjertet tale, thi hjertesproget 
er vers og sang. 
Den danske højmesse er en gudstjeneste fyldt 
med sang. Vi synger meget, fordi vi i høj grad 
sætter ord og toner på vores tro gennem ”vers 
og sang”. Hvem af jer kan lægge den dag til sit 
liv ved at bekymre sig, spørger Jesus i Bjerg-
prædikenen. Svaret er indlysende: Det kan in-
gen. Bekymringen og frygten formørker livet 
og afkorter det. Derfor henviser Jesus os til 
markens liljer og himlens fugle. Dem kan vi 
lære af. De er ”ubekymrethedens læremestre” , 
siger Søren Kirkegaard. 
Så syng da Danmark, lad hjertet tale – og god 
sommer!

Sognepræst Adam Boas

Efter 11 år som organist ved Haarby kirke har 
Lydia Zachariassen valgt at stoppe. Vi har været 
meget glade for den dejlige musik, Lydia har 
spillet for os, såvel til gudstjenester, kirkelige 
handlinger og til koncerter, og for det gode 
samarbejde, vi har haft med Lydia. 

Højmessen den 13. august kl 10 bliver Lydias 
sidste tjeneste, og efter gudstjenesten vil der 
være mulighed for at hilse af med Lydia, idet 
menighedsrådet er vært ved et lille traktement 
i kirken.

Stadig flere vælger at få døbt deres børn 
om lørdagen fremfor om søndagen. Det 
giver mulighed for at samle familien, uden 
at man skal tidligt op og på arbejde den 
efterfølgende morgen. Jeg synes, at vi har 
haft nogle rigtig gode lørdagsdåbsgudstje-
nester indtil nu, og jeg håber, at det er en 
tradition, som må vare ved.

Næste lørdagsdåb i Haarby Kirke finder 
sted lørdag den 26. august kl. 11.00
Der er fælles dåbssamtale i kirken onsdag 
den 9. august kl. 19.00
Tilmelding til Sognepræst Adam Boas på 
adbo@km.dk eller 64731016

Vores organist takker af 

Lørdagsdåb i Haarby Kirke



Fra Kirkebogen:
Begravede eller bisatte fra 
Haarby Kirke: 
10.2.17 Else Marie Andersen, Haarby
11.2.17 Ruth Grethe Dichmann Madsen, 
 Haarby
16.2.17 Poul Erik Christiansen, Haarby
17.2.17 Børge Nielsen, Haarby
01.3.17 Jens Christian Rønning, Haarby
24.3.17 Inge Bargmann, Slagelse
24.3.17 Dorrit Jensen, Haarby
25. 3.17 Ulrik Ragnar Andersen, Haarby
05.4.17 Alfred Rasmussen Friis, Haarby
22.4.17 Sophus Meier Jensen, Haarby

27.4.17 Sonja Dideriksen, Haarby
04.5.17 Karl Fredensborg, Haarby

Dåb i Haarby kirke
01.4.17 Mads Skovsted Skov, Haarby
01.4.17 Emil Hygum Andersen, Haarby
21.4.17 Anne-Sofie Jensen, Assens

Vielse i Haarby kirke
01.4.17 Jens Tranbjerg Skov og 
 Linda Ròs Skovsted
01.4.17 Søren Schøne Nielsen og 
 Heidi Pernille Tornehave

”Det er forårstid. Alting klippes ned. Der 
beskæres i buskadser og budgetter”, sådan 
lyder starten på Benny Andersens populære 
vise, og den er meget rammende for vilkårene 
for kirkens økonomi. Der er lagt op til en 
væsentlig beskæring af den kirkelige ligning 
for Haarby sogn. Vi har endnu ikke afsluttet 
budgetlægningen, og vi vil gerne undgå at  
aktivitetsniveauet påvirkes i væsentlig grad. 
Der er også et ønske om indkøb af såvel  
flygel som lysglobe til kirkerummet, men 
endnu ikke fuldt overblik over de økonomiske 
muligheder herfor.
Et af sognets faste sommerarrangementer er 
friluftsgudstjenesten ved Trunderup søen. I år 

vil det være den 18. juni kl. 14. Det er en an-
derledes oplevelse at flytte gudstjenesten ud i 
den smukke natur, og det giver nye mulighe-
der for både præst og menighed. Menigheds-
rådet årsberetning vil også blive fremlagt 
denne eftermiddag.  
Vi er glade for, at Jørgen Madsen fortsætter 
som fast kirkesanger ved Haarby Kirke og ser 
frem til godt samarbejde de kommende år. 
Menighedsrådet er nu i gang med at finde en 
afløser for vores organist Lydia Zachariassen, 
der har valgt at gå på pension den 1. september 
2017.

Kirsten Dahl Andersen

Nyt fra menighedsrådet sommer 2017 

    
Jørgen Chr Madsen, 
ny kirkesanger i Haarby Kirke 

Jeg har altid været glad for at synge og startede i 
Vestfynskoret i Assens for 13 år siden. Det gav mig 
mod på at prøve et ½ års vikariat som sanger i 
Dreslette-Helnæs pastorat. Da vikariatet var udlø-
bet, blev stillingen som ”Kirkekone” på Løgismose  
kapel opslået, og her blev jeg ansat 1/1 2008. Siden 
har jeg vikarieret i det meste af Assens provsti, men 
mest i Haarby, Dreslette og Helnæs kirker.
Jeg har nu været fuldtidsvikar her i Haarby siden 
Leif Munk Hansen stoppede, så da stillingen som 
kirkesanger blev opslået, var jeg ikke i tvivl om, at 
den ville jeg søge.
Jeg er utrolig glad for at have fået jobbet som 
kirkesanger i Haarby Kirke. Jeg ser frem til fortsat 
at medvirke ved Haarby sogns gudstjenester og kirkelige handlinger. 
Jeg er 56 år, landmand i Ebberup, med planteavl på 180 ha. 
I fritiden er det udover sangkoret, Kærum Sønderby lokalhistorisk forening, og Kærum 
menighedsråd jeg bruger min tid på.
Jeg er på 34. år gift med Birgit, og vi har 3 voksne sønner, samt 3 søde svigerdøtre!

Med venlig hilsen
Jørgen Chr. Madsen
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 4. juni  Pinsedag Trompetist Sara Bruntse medvirker    10.00 Boas
 5. juni 2. Pinsedag 3. 16-21 10.00 Boas
 11. juni Trinitatis Joh. 3. 1-15 10.00 Petersen
 18. juni Friluftsgudstjeneste ved Trunderupsøen 14.00 Boas
 25. juni 2.s.e.t. Lukas 14. 16-24 19.00 Suhr

 2.  juli 3.s.e.t. Lukas 15. 1-10 9.00 Graff
 9. juli 4.s.e.t. Lukas 6. 36-42 17.00 Graff
 16. juli 5.s.e.t. Lukas 5. 1-11 17.00 Graff
 23. juli 6.s.e.t. Matt. 5. 20-26 9.00 Suhr
 30. juli 7.s.e.t. Lukas 19. 1-10 17.00 Suhr

 6. august 8.s.e.t. Matt. 7. 15-21 10.00 Boas
 13. august 9.s.e.t. Lukas 16. 1-9 10.00 Boas
                                                      Afskedsreception for organist Lydia Zachariassen 
 20. august 10.s.e.t. Lukas 19. 41-48 10.00 Boas 
 27. august 11.s.e.t. Lukas 18. 9-14 10.00 Boas

Gudstjenester på Løgismose Kapel
 27. august 11.s.e.t. Lukas 18. 9-14 8.45 Boas

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

Babysalmesang i Haarby Kirke
På privat initiativ er der startet babysalme-
sang i kirken. Det foregår mandage kl. 
10.30-11.30 i lige uge med ferie fra uge 
26 til 30. 
Yderligere oplysninger kan fås hos Linda 
Skovsted, Haarby.
E-mail: ganzelada@gmail.com

Traditionen tro holder vi gudstjeneste under 
åben himmel ved Trunderupsøen. I år delta-
ger, foruden vores organist, også trompetist 
Peter Holling, og efterfølgende er menigheds-
rådet vært for en kop kaffe og et stykke kage. 
Under kaffen vil menighedsrådets formand aflægge årsrapport.  I tilfælde af uophørlig regn hol-
des gudtjenesten i Haarby Kirke.

Konfirmandindskrivning torsdag den 24. 
august ml. kl. 16-19 i præstegården. 
Konfirmandindskrivningen er for alle nye kon-
firmander, som skal konfirmeres i Haarby Kirke 
foråret 2018. Indskrivningen foregår sådan, at 
man møder op i tidsrummet ml. 16 og 19, og så 
udfylder vi et stamkort, og man får de vigtigste 
oplysninger og tidspunkter med sig hjem. Ind-

skrivningen tager ca. 5 minutter, så man møder 
bare op indenfor tidsrummet, alt efter hvad der 
passer bedst. Det er fint, hvis bare én forælder 
møder op sammen med konfirmanden.
Jeg glæder mig meget til den nye konfirmand-
sæson, som begynder torsdag den 31. august kl. 
8.10 i konfirmandstuen. 
Mange hilsner sognepræst Adam Boas

Konfirmandindskrivning i præstegården

Friluftsgudstjeneste 
den 18. juni kl. 14.00 


