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Som om vi har tiden for os
Det er en stor glæde at kunne meddele, at folk 
strømmer til kirke. Det er ikke blot om søndagen, 
men ligefrem alle ugens dage og endda på alle tids-
punkter af døgnet. Vor gamle hvide sognekirke er 
atter blevet mål for menneskers søgen. De fleste 
holder en mobiltelefon i strakt arm foran sig på 
vej hen mod kirken, og utallige gange har jeg hørt 
folks glade stemmer, når de foran kirkedøren ud-
bryder ”jeg fandt den”. Man skulle ellers ikke 
mene, at kirken var så svær at finde.
Det handler selvfølgelig om jagten på Pokemons. 
Jeg synes, at det er en sjov ide. For selv om det er 
et beskedent udbytte fra legetøjsafdelingen, så kan 
ingen nægte, at man finder, hvad man søger. Og det 
er altid rart med et udbytte af sin indsats. 
Det skorter derimod på udbytte, når vi ser på den 
evindelige søgen, som i et større perspektiv har 
trælbundet det moderne menneske.   
Vi har længe søgt et pejlemærke i horisonten. 
Et svar på de store og vigtige spørgsmål som er  
rejst, dels af den moralske og åndelige relativisme, 
og til dels af de store forandringer som verden og 
vores klima undergår i disse årtier. Vi søger et svar 
på udfordringerne. Helst et svar, tænker vi, som 
vil give historisk genlyd af, at der også i vor tid 
var storhed og noget ædelt over den måde, vi løste 
problemerne på. 
Men de svar vi finder, forekommer os utilstrække-
lige. Hvorfor skulle folk ellers fortsat lede? Vi lader 
os nøje med ingenting, vi lader os underholde med 
ligegyldigheder, og vi taler om ligegyldigheder, som 
om vi har tiden for os. Man kan kun lede en vis tid. 
Finder mennesket ikke et svar, så ender det med at 
blive lidenskabsløst, livstræt og hypokondert. Det 

låser sig fast i en snæver forståelse af livet, og det ser 
problemer, sygdomme og ulykker om hvert hjørne. 
Frustrationerne går ud over politikerne. Det er 
dybt urimeligt. Den ene forsker efter den anden 
hentes ind for at bekræfte, at politikerleden skyldes 
de politiske løftebrud. Det er håbløst at svare sådan. 
For mens løftebrud er en konstant faktor i politik, 
så er politikerleden en moderne følelse. Skal der 
være en politikerlede, så går den på, at lidenska-
ben og storheden synes at udeblive, i de svar der 
kommer. Men visdommen kommer nedefra, og 
befolkningen bringer de svar, som politikerne tager 
i deres mund. Jeg tror, at politikerne er syndebukke 
for den lede, som det moderne menneske retter 
imod sig selv. 
Men at sidde passivt og vente på svar, som om vi 
har tiden for os, det er som at vente på Godot, der 
som bekendt aldrig dukkede op. Vi må søge svarene 
og storheden og det ædle, dér, hvor der udbydes et 
svar på, hvad mennesket dog skal gøre. 
Min erfaring med biblen er, at hver eneste fortælling 
til punkt og prikke afspejler det moderne men-
neskes udfordringer. Bibelen er en fortælling om 
det moderne menneskes ørkenvandring, som først 
slutter i dét øjeblik, det finder Gud. Og om men-
neskets dybe følelse af storhed, ædelhed og sand-
hed, som begynder i dét øjeblik, hvor det begynder 
at efterfølge Jesu bud til os. 
Jeg vil gerne tale med jer om de ting, løbende i 
de kommende gudstjenester. Men også i efterårets 
hverdagsgudstjenester og i den bibelstudiekreds 
som er omtalt her i kirkebladet. 

Sognepræst Adam Boas

Med udsigt til begge sider. Vi byder velkommen til sygehuspræst Preben Kok, 
Vejle, til en spændende aften.
Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sand-
heder, der er sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets 
væsentlige forhold glemt den ene af de to sandheder. F. eks. at man skal afblom-
stre for at kunne sætte frugt. Det er der nu ved at blive rettet op på. Hvordan?                                                                                                                             
I den forbindelse spiller tro og kirke en særlig rolle. Hvilken?  
Vel mødt 3. november, kaffe kan købes. 

Først skal lyde en tak til menighedsrådet, fordi de 
overlod mig opgaven med det nye messehagel; det 
har været en meget spændende opgave. Også tak til 
Inge Pedersen for rådgivning og syning af alba. Tak 
til min datter Susanne for bistand med designet og 
til Erik Jørgensen for stor bøjle.
For ca 11⁄2 år siden opstod der i menighedsrådet 
et ønske om nyt messehagel. Efter nogen snak 
blev ønsket præciseret nærmere: farven skal være 
grøn med en form for et kors. Grøn er den lit-
urgiske farve, der bruges i længst tid af kirkeåret. 
Den grønne farve er håbet og vækstens farve. Den 
grønne farve og en form for kors, ledte straks mine 
tanker hen på Livets træ. Mange steder i biblen – 
men også i vores salmer – nævnes træer, bl.a. siger 
Jesus ”jeg er livets træ”. Altså er træet et symbol på 
Jesus.
Stammen, som består af mange dele, danner tilsam-
men ”Et hele”: vores kirke og deri vores tro. I stam-
men er anvendt alle de liturgiske farver: lilla, rød, 
grøn, hvid/gul – og et par sorte felter: for at huske 
os på, at det ikke er alt, vi har forstået; Kristus har 
vist os vejen, men vi har stadig behov for at spørge: 
HVORFOR? 
Grenene/bladenes tredeling kan ses som: Tre-

enigheden: Faderen, Søn-
nen og Helligånden. Det er 
næsten kun fantasien, der sæt-
ter grænser!
Lokalt islæt: Motivet i kanten 
er inspireret af jerngitteret 
bagerst i kirken, og måske er 
det inspireret af kalkmaleri-
erne.
Messehagelen er syet i uld og 
silke (med for). Motivet er 
syet i patchwork, som er ap-
plikeret på med lidt fyld for 
at fremhæve det. Alt – undtagen halskant – er syet 
i hånden. Mange kirker anskaffer sig messehagler; 
som en præst på Nordfyn udtrykte sig: ”i kirken 
behøver der ikke kun være noget smukt for øret, 
men også for øjet”.
Messehagelen vil blive brugt ved nadveren og vel-
signelsen.
Hermed vil jeg gerne videregive messehagelen til 
Haarby Kirke og dens menighed.
Sluttelig kan jeg overbringe en hilsen og et ”til 
lykke” fra biskop Tine Lindhart.

Hanne Ploug-Sørensen

Torsdag den 3. nov. kl. 19 i konfirmandstuen 

Tale ved indvielse af messehagel den 15.maj 2016 



Fra Kirkebogen:
Begravede eller bisatte fra 
Haarby Kirke: 
28.5.2016 Anna Hansen, Haarby
03.6.2016 Thora Hansen, Haarby
17.6.2016 Birgit Kathrine Jørgensen, Haarby
23.7.2016 Anny Lind Dolleris, Haarby
29.7.2016 Thomas Holm Nielsen
09.8.2016 Mads Vesterholm, Strandby, Haarby

Døbte i Haarby Kirke eller 
i Løgismose Kapel
29.5.2016 Magnus Skov, Haarby
31.7.2016 Severin de Claville Knudsen, 
 Løgismose

07.8.2016 Linea Ladving, Haarby

Viede i Haarby Kirke eller 
i Løgismose Kapel
11.6.2016 Jocelyn Pahutski og 
 Anders Christiansen, Haarby
18.6.2016 Pia Skov Bækkelund og 
 Bjarne Skov Bækkelund, Haarby
08.7.2016 Dorthe Urth og 
 Alexander Urth, Kirkendrup
20.8.2016 Lars Bo Rasmussen og 
 Lene Borris Stavensø Jensen, Haarby

Vi starter efterårsmånederne med mange spæn-
dende aktiviteter. Årets forløb med minikonfir-
mander finder sted 17.-18. september og afsluttes 
med familiegudstjeneste. Vi fortsætter sidste sæsons 
hverdagsandagter i kirken 1 gang om måneden. Et 
nyt tiltag er åben bibelstudiekreds. 
Det er tid for kalkning af kirken. Det er over 6 år 
siden, at det er udført sidst, og visse steder er det 
meget tiltrængt. Arbejdet forventes afsluttet inden 
1. søndag i advent. 
Som jeg har nævnt flere gange, er der arbejdet med 
strukturproces og præstestillinger i Assens Provsti. 
Der skal fremover være et tættere samarbejde med 
sognepræsten i Dreslette Helnæs pastorat. Den 
hidtidige sognepræst, Anders Lundbeck Rasmus-
sen, har imidlertid fået nyt embede, og der skal der-
for findes en ny præst. Denne skal, svarende til 30 
procent af stillingen, være præst i Haarby sogn, og 
vi glæder os til sammen med menighedsrådene i 

Dreslette Helnæs at finde en dygtig præst til embe-
det. Vi vil byde den nye præst velkommen i Haarby 
sogn og håber, at denne vil blive en fast del af vores 
kirkeliv. 
I dette efterår skal der vælges nyt menighedsråd for 
de næste 4 år. Der skal vælges 7 medlemmer og 2 
suppleanter til rådet. Der er flere, som genopstiller, 
men der er altid brug for nye kræfter. 
Valget starter med orienteringsmøde i konfirmand-
stuen 13. september kl. 19. Her vil rådets opgaver 
og arbejde i den sidste periode blive fremlagt, og 
der vil være mulighed for at lave opstillingsliste 
til menighedsrådet. Der er mange spændende op-
gaver i menighedsrådet. Det giver stor indsigt i det 
kirkelige liv, men også i regnskab, budget og per-
sonaleansvar. Ingen forventes at kunne disse ting, 
når man starter, alt læres efterhånden, og man kan 
arbejde med de områder, hvor man har sin største 
interesse.                           Kirsten Dahl Andersen

Nyt fra menighedsrådet efterår 2016 

Torsdag den 22. september kl. 19.00. Med kirken i bio 

Onsdag den 26. oktober kl. 19.30 i Haarby Kirke
En koncert om kærlighedens poesi: 
Højsangen og den jødiske klezmermusik med 
klarinettisten Jens Schou, harmonikaspiller 
Anders Singh Vesterdahl og skuespilleren Nis 
Bank-Mikkelsen her i Haarby Kirke.
Med biblens mest fortryllende og følsomme digt 

om kærlighed mellem mennesker væver musikerne 
en gribende fortælling sammen.
Klezmer er en fusion af det typiske jødisk/oriental-
ske med stænk af østeuropæisk og sågar amerikansk 
underholdningsmusik.
Der er gratis adgang til koncerten.

Der venter os en helt sær-
lig oplevelse, når Tommy 
og Ditte Corfixen ak-
kompagneret af pianist og 
kor denne aften fortolker 
Cohens sange og tekster 
sat sammen med bibelske 
tekster.  Corfixen har en 
fortid i 80ér bandet Defilm 
og præsenterer den rigtige 
hæse Cohen-stemme, så det 

bliver en meget følelsesfuld stemning, der bringer 
det kristne budskab frem i de sange, som vi ken-
der så godt, men ikke altid lige forbinder med den 
forkyndelse der ligger i dem. En anmelder skrev: ” 
Det er bevægende og af høj kvalitet. Indtrykket, der 
går igen ved gudstjenesten er glæden ved sangene, 
og oplevelsen af at få dem “ført ind i kirken” og på 
den måde helliget, døbt eller bare accepteret, som 
det de er – en hyldest, et klagemål eller et glædesråb 
til Herren. Som ved andre markeringer i kirken er 
der en glæde at trække med ud i hverdagen, i livet.”

15. nov. kl. 19.00: Leonard Cohen Gudstjeneste i kirken 

Menighedsrådet inviterer i biografen til storfilmen 
fra 2014: ’Exodus – guder og konger’. Historien 
kender vi fra 2. Mosebog, hvor den trodsige Moses 
sætter sig op mod Egyptens konge – farao Ramses 
– og leder sit folk – 600.000 jødiske slaver – på 
flugt ud af landet med alskens farer og plager un-
dervejs. Filmen har masser af storslåede scener og 

visuelle effekter og er en film, der SKAL ses i bio-
grafen på et stort lærred. Filmen har Christian Bale 
i hovedrollen som Moses og varer 2½ time.
Menighedsrådet er vært ved et lille traktement un-
dervejs i filmen. Deltagelse er gratis. 
Tilmelding til Adam Boas på adbo@km.dk eller 
telefon 64 73 10 16.



    
Gudstjenestetider i Haarby Kirke:
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Grafisk - 64 73 20 61

Sognepræst Adam Boas, Møllevej 17, Haarby, 64731016. Mail: adbo@km.dk
Formand Kirsten Dahl Andersen, Holmevej 1, Haarby, 24267599. Mail: nellemose@dadlnet.dk
Graver Arne Bøje, 64732499, træffes formiddage og efter aftale undt. mandag 9-9.30 og 12-12.30 
Mail: haarbykirke@mail..dk

 4. september 15.s.e.t Luk. 10, 38-42  10.00 Boas
 11. september 16.s.e.t. Johs. 11, 19-45  10.00 Boas
 18. september 17.s.e.t. Familiegudstjeneste m. minikonfirmander 10.00 Boas
 25. september 18.s.e.t. Johs. 15, 1-11  10.00 Boas

 2. oktober 19.s.e.t. Johs. 1, 35-51  10.00 Boas
 9. oktober 20.s.e.t. Matt. 21, 28-44 10.00 Boas
 16. oktober 21.s.e.t. Luk. 13, 1-9  9.00 J. Laursen
 23. oktober 22.s.e.t. Matt. 18, 1-14  10.00 Boas
 30. oktober 23.s.e.t. Mark. 12, 38-44 10.00 Boas

 6. november Alle Helgen Mindegudstjeneste 10.00 Boas 
 13. november 25.s.e.t. Luk. 17, 20-33  10.00 Boas 
 20. november Sidste søndag i kirkeåret Matt. 11, 25-30 10.00 Boas
 27. november 1. søndag i advent  Matt. 21, 1-9 10.00 Boas

Gudstjenester på Løgismose Kapel
 25. september    8.50 Brorsons salmer
 30. oktober     8.50 Grundtvigs salmer
 13. november     8.50 Boas

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

Tirsdag den 13. september kl. 19
Orienteringsmøde i Konfirmandstuen. 
Som optakt til efteråret menighedsrådsvalg afholdes 
der over hele landet orienteringsmøder. I Haarby 
sogn er det i konfirmandstuen. Her vil der blive 
orienteret om menighedsrådets arbejde i de seneste 
4 år, og om arbejdet mere generelt i rådet. Vi skal 
også drøfte kommende opgaver, og hvad vi kan for-
vente af vores kirke og af folkekirken generelt 

Poul Skov vil gennemgå regler for opstilling af kan-
didater til menighedsrådet og i tilslutning til mødet 
vil der være mulighed for at opstille kandidater til 
det kommende menighedsrådsvalg. Indkommer 
der mere end 1 kandidatliste, skal der afholdes valg 
den 8. november.
Menighedsrådet er vært ved kaffe ved mødet.  

Traditionen tro holder vi mindegudstjeneste på 
Allehelgens søndag 6. november i Haarby Kirke 
kl. 10.00. Ved gudstjenesten mindes vi dem vi har 
mistet, og vi læser navnene på alle begravede eller 
bisatte fra Haarby Kirke i perioden fra sidste Alle-
helgens søndag og frem til denne søndag. Der ud-
sendes brev med invitation til familierne.
Ved gudstjenesten spiller violinist Anita Quist An-

dersen sammen med vores organist Lydia Zacha-
riassen. 
Det er en smuk og bevægende gudstjeneste, for 
alle som har minder at gøre sig. Og jeg fornem-
mer, at dagen får en yderligere dimension af no-
get smukt derved, at belysningen på Haarby Kirke 
tændes samme aften. Den skal lyse kirken op frem 
til Hellig tre Konger.

Hver den første fredag i måneden – fra ok-
tober.
Formålet med bibelstudiekredsen er, at lade det 
bibelske syn på menneskelivet stå sin prøve over 
for det moderne menneskeliv, og at sammenligne 
et bibelsk og et moderne syn på forholdet mellem 
Gud og menneske. Det kan der komme spændende 
diskussioner ud af. 
Vi skal læse værket: Kongerigernes bøger. Det 
består af Samuels bøgerne og Kongebøgerne i det 

Gamle testamente. Det er en gigantisk fortælling 
om menneskers liv før og nu. 
Vi mødes første gang fredag den 7. oktober kl. 
9-11 i konfirmandstuen. Efter en morgensalme er 
der kaffe og brød, hvorefter vi læser en tekst og  
diskuterer betydningen af denne og hvilke tanker 
det sætter i gang. 
Alle er velkomne. Tilmelding til Sognepræst Adam 
Boas på adbo@km.dk eller 64731016

Mindegudstjeneste i Haarby Kirke 

Haarby Kirkes bibelstudiekreds

Til oktober begynder en række hverdagsgudstjenester, som vi kalder 
tænkepauser. Ideen bag tænkepauserne er at stille et bibelsk emne op 
over for et hverdagsemne, for at fremkalde en refleksion over men-
neskelivet i et bibelsk perspektiv. 
Programmet består af orgelmusik, et bibelstykke, nogle talte ord til 
eftertanke, salmer og en tids stilhed.

Tirsdag 18. oktober 17-17.30
Onsdag 16. november 17-17.30
Torsdag 15. december 17-17.30
Tirsdag 24. januar 17-17.30
Onsdag 22. februar 17-17.30
Torsdag 23. marts 17-17.30

Hverdagsgudstjenester Tænkepause-tider:


