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Enhver som fred i hjertet har…
Som barn hørte jeg mine forældre sige, at vi 
skulle besøge oldemor med stødtænderne. 
Mange år senere fik jeg historien om, hvordan 
oldemor dog fik det tilnavn. Det viste sig, at  
oldefar havde været opdagelsesrejsende i Afrika. 
I den forbindelse havde han hjembragt et par 
elefantstødtænder til Danmark, formentlig på 
ganske ulovlig vis. Stødtænderne hang i entreen 
over et spejl. Da oldefar var gået ind til Guds 
glæde, besøgte vi ofte gamle oldemor, som sad 
tilbage. Når vi stod uden for døren og hørte 
oldemors tunge fodtrin i entreen, så gøs og skæl-
vede vi børn, for mor klemte altid vores hånd 
og sagde med alvor i stemmen: - så, nu kommer 
oldemor med stødtænderne. Vi så det for os. 
Men det var nu et helt andet barndomsminde, 
jeg ville fortælle om. Nemlig mindet om et 
skilt, der hang i entreen hos min mormor og 
morfar her i Haarby. Skiltet var placeret sådan, 
at man så det som det første, når man kom ind 
ad døren. Der stod: - ” Enhver som fred i hjertet 
har, hans ind- og udgang Gud bevar. Men haver 
nogen ondt i sind, gid det går ud, før han går 
ind ”. Mormor var af den sikre overbevisning, 
at enhver røver, som tiltvang sig adgang til præ-
stegården, straks ville lade sig formilde af ordene 
og komme på bedre tanker. 
Nu har der så vidt vides aldrig været røvere på 
spil i præstegården. Derimod har mange helt 
almindelige og fredsommelige mennesker haft 
deres gang her. Måske var skiltet også for dem.  

I disse år har vi en stor bekymring for alt det, 
som kommer udefra fra andre lande og andre 
kulturer. Vi er ikke sikre på, at de kommer med 
det gode. Vi håber, at det onde går ud, før de går 
ind. Men vores bekymring er ikke altid rimelig. 
Og medierne kan tjene en skilling på at gøre 
bekymringen større. Og pludselig opdager vi, at 
bekymringen har taget form af fjendtlighed. 
Så står vi med et dobbelt problem, fordi vi på 
den ene side ikke forbinder fjendtligheden med 
noget, der ligner det kristne, og fordi vi på den 
anden side er klar over, at vores egen fjendt-
lighed er den dårligst tænkelige forudsætning for 
en god integration. 
At være et kristent menneske er også at mande 
sig op i en tillid til, at Gud bevarer os, som har 
fred i hjertet. Dem som ikke er blevet fjendtlige. 
Og så skal vi måske læse den sidste del af ver-
set sådan, at vi med tanker på os selv håber, at 
det onde går ud, før de andre går ind. Når Pau-
lus formaner os at overvinde det onde med det 
gode, så kan der også være tale om, at der findes 
noget ondt i os selv, som skal overvindes af det 
gode. 
I en af påsketeksterne siger Paulus: - I skal have 
det samme sind, som var i Kristus Jesus. Det står 
der på det skilt, som jeg har hængende i entreen. 
Det er en påmindelse til mig selv og til alle andre 
fredsommelige.

Sognepræst Adam Boas

Tak for hjælpen 

Friluftsgudstjenesten bliver i år søndag den 18. juni kl. 14 i Trunderupskoven.
Nærmere omtale i næste kirkeblad 

Røde Kors takker menigheden for det meget flotte resultat af adventstidens indsamling  
til fordel for julehjælpen til trængte børnefamilier i Haarbyområdet.
Der blev lagt ca. 900 kr. i kirkebøsserne.”  

Orgel Matiné søndag den 26. marts kl. 16 
med studerende fra Det Jyske Musikkonservatorie. 



Fra Kirkebogen:
Begravede eller bisatte fra 
Haarby Kirke: 
12.11.16 Knud Pedersen, Haarby
02.12.16  Kirsten Langkilde Larsen, Haarby
13.12.16 Ruth Gurli Jensen, Haarby

21.12.16 Bent Preben Bergmann, Haarby
03.02.17 Anne Marie Jacobsen, Haarby
04.02.17 Henning Larsen, Haarby

”Lad os alle bede!
Herre vi er kommet her for at møde din kær-
lighed og sandhed.
Send os din Helligånd, og gør os åbne for, hvad 
du vil give os.
Lad ordet slå rod i vores hjerter, så du lever i os 
og bliver et i dig og tjener dig i alle ting. 
Amen”

Denne indgangsbøn, skrevet af salmedigteren 
og sognepræst Holger Lissner, har siden januar 
været anvendt i Haarby Kirke. Der er skrevet 
flere nyere udgaver af ind- og udgangsbønner, 
og menighedsrådet har valgt at afprøve de nye 
tekster i det kommende år. Indtil sommer oven-
stående, og efter sommeren vil det være bønner 
skrevet af Anna Sophie Seidelin.
Mht. kirkesanger vil vores dygtige faste afløser 
Jørgen Madsen forestå tjenesten, indtil ram-
merne for kirkesangerstillingen bliver endeligt 
fastlagt.  
Forårstid er konfirmationstid. I 2017 vil der være 
3 konfirmationsdage, idet der foruden de sæd-
vanlige søndage, sidste søndag i april og første 
søndag i maj, også vil være konfirmation St. Be-
dedag. Fra 2018 vil konfirmationerne ligge St. 

Bededag og efterfølgende søndag. 
Menighedsrådet har fastlagt indsamlingerne i 
kirkeåret, og der vil være indsamlinger til Røde 
Kors i adventstiden, til Bibelselskabet i nytåret, til 
KFUM/K sociale arbejde i påsken, og Kirkens 
Korshær ved høstgudstjenesten. Man vil frem-
over også kunne anvende Mobile-pay som be-
talingsmiddel.
Sidst skal nævnes, at det nye menighedsråd har 
konstitueret sig med undertegnede som for-
mand, Alis Rasmussen som næstformand og 
kasserer, Ole Grønlund Pedersen som formand 
for Kirke- og Kirkegårdsudvalget og Inge Skon-
berg som kontaktperson.  

Og lad mig slutte af med den nye udgangsbøn: 
Lad os alle bede
Herre vi takker dig, fordi vi går herfra med din 
fred, 
Frie i din nåde og bundet i kærlighed til dig og 
vor næste.
Bliv hos os med din velsignelse og giv os styrke 
til at leve efter din vilje.
Amen! 

Kirsten Dahl Andersen

Nyt fra menighedsrådet forår 2017 

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

    
Torsdag den 27. april 
kl. 19.30
Koncert med Die Herren 
For 4 år siden genlød vores kirke af rock-
musik, og 350 mennesker - gamle og unge 
- havde en fest. Den succes vil vi gerne 
forsøge at gentage og har derfor inviteret 
det populære U2 kopiband tilbage til sog-
net. Billetterne, der blev frigivet i januar, er 
allerede ‘udsolgt’, og flere står på venteliste 
til at få del i oplevelsen, så hvis du fik bil-
letter, som du alligevel ikke kan bruge, op-
fordrer vi til, at du giver os besked om dette. 
Du kan sende en mail til:
ab@haarbyefterskole.dk
eller sende en sms til 28 49 26 11 med 
besked om evt. “overskuds”-billetter.
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Sognepræst Adam Boas, Møllevej 17, Haarby, 64731016. Mail: adbo@km.dk
Formand Kirsten Dahl Andersen, Holmevej 1, Haarby, 24267599. Mail: nellemose@dadlnet.dk
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 5.  marts 1. Søndag i fasten Matt. 4, 1-11 10.00 Boas
 12. marts 2. Søndag i fasten Matt. 15, 21-28 10.00 Boas
 19. marts 3. Søndag i fasten Lukas 11, 14-28 17.00 Graff
 26. marts Midfaste Johs. 6, 1-15 19.00 Suhr
 2. april Mariæ Bebudelsesdag Lukas 1, 26-38 10.00 Boas
 9. april Palmesøndag Matt. 21, 1-9 10.00 Boas
 13. april Skærtorsdag Matt. 26, 17-30 10.00 Suhr
 14. april Langfredag Matt. 27, 31-56 10.00 Boas
 16. april Påskedag Mark. 16, 1-8 10.00 Boas
 17. april 2. Påskedag                Pilgrimsvandring – kort andagt i kirken 10.00 Boas
 23. april 1. Søndag efter Påske Johs. 20, 19-31 19.00 Suhr
 30. april 2. Søndag efter påske Konfirmation 10.00 Boas
 7. maj 3. Søndag efter Påske Konfirmation 10.00 Boas
 12. maj Store bededag Konfirmation 10.00 Boas
 14. maj 4. Søndag efter Påske Johs. 16, 5-15 10.00 Boas
 21. maj 5. Søndag efter Påske Johs. 16, 23-28 17.00 Graff
 25. maj Kristi Himmelfartsdag Mark. 16, 14-20 10.00 Boas
 28. maj 6. Søndag efter Påske Johs. 15, 26 – 16,4 19.00 Suhr

Gudstjenester i Løgismose Kapel
 5.  marts 1. Søndag i fasten Matt. 4, 1-11 8.45 Boas
 17. april 2. Påskedag Andagt i kapellet ca. kl. 12.00 12.00 Boas
 21. maj 5. Søndag efter Påske Johs. 16, 23-28   8.45 Graff

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

Musik i påsken – ”Gade-Fest”
Den danske komponist Niels W. Gade blev født 
for 200 år siden og bliver fejret med mange kon-
certer her i Danmark. Især Holmens kirke, hvor 
Gade var organist i 32 år, sætter alle sejl til i en 

festuge for Gades musik. Haarby kirke deltager 
også i fejringen! Jeg spiller flere smukke værker 
af Gade foruden værker af hans gode ven og kol-
lega Felix Mendelssohn.

Efter en kort andagt i Haarby Kirke går vi ad markveje 
og stier (og lidt på asfalt) til Løgismose Kapel, hvor vi 
i år vil møde vandrere fra Dreslette; Helnæs, Kærum 
og Sønderby sogne. Vi spiser vores medbragte mad 
sammen, og de tre præster (Adam Boas, Else Suhr 
og Rikke Graff Kristensen) vil herefter i fællesskab 
holde en lille andagt, før vi begiver os hjemad igen. 
På hjemturen holder vi en lille pause, hvor der ser-
veres kaffe og hjemmebag.  En del af vandringen vil 
foregå i stilhed.  Husk en vandflaske, en madpakke og 
gode vandresko/støvler.  

Kl. 19 afholder vi vores årlige forårssangaften, 
hvor vore dejlige forårssange – foruden sange 
om Danmark og andre gode sange - bidrager 

til at løfte stemningen. Så – selv om vi har haft 
en ”grøn vinter”, kan vi sagtens synge med på 
”Grøn er vårens hæk”!  Vel mødt!

2. Påskedag (17. april) kl. 10.00
Pilgrimsvandring 

Syng foråret ind den 2. maj


