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Glæden ved at gå i kirke
Jeg har gået i kirke lige så længe, som min mor kan 
huske. Selv som en lille dreng gik jeg i kirke, for det 
forventede mine forældre af mig. Jeg har været både 
præst og organist, så ofte har min kirkegang været for-
bundet med arbejde. Men når vi holder ferie i som-
merlandet, så er jeg til gengæld ægte kirkegænger. Jeg 
genkender godt det fænomen, at tærsklen til kirken 
kan være høj, når man kommer et nyt sted. Jeg husker 
et sted, hvor jeg kom som en af de første kirkegæn-
gere om søndagen. Der sad i forvejen et par ældre 
damer, som virkede helt forskrækkede ved min ind-
march. Havde de håndtaskerne stående på gulvet, så 
tog de dem hurtigt op imellem sig. Jeg indrømmer, 
at der går lidt sport i at virke så mystisk som muligt, 
når jeg kommer ind ad døren. Alt sammen ud fra det 
ræsonnement, at hvis nogle virkelig mener, at det er i 
orden helt åbenlyst at lade øjnene trille ud af hovedet, 
når de ser et nyt ansigt i kirken, så skal de da også have 
noget for pengene. 
Jeg ved jo, at det hurtigt ændrer sig. Kommer jeg det 
samme sted to søndage i træk, så bliver håndtaskerne 
stående på gulvet anden gang. Så er der smil og gen-
synsglæde, og lynhurtigt mærker man, at der virkelig 
er noget over det her med, at kirkegængere opfatter 
hinanden som brødre og søstre. Vi spørger til hinan-
den og følger med i, hvordan det går, og er der glæde 
i en kirkegængers liv, så er det en fælles glæde for alle 
kirkegængere, er der sygdom, så er det en fælles sorg. 
Tænk, at nogen glæder sig sammen med én, og at no-
gen beder for én, når man er ked af det. Det er sådan 
en dejlig vished at have. 
Hvis man går i kirke et sted, hvor der er mange kirkeg-
ængere, så kan man ikke kende alle. Men alligevel ved 
man det vigtigste om hinanden, at vi er fælles om at 
tro på Gud, uanset hvordan vi så tror. Selv om jeg ikke 
kender ham, så ved jeg ud fra min egen erfaring med 
troen, at ham manden, der sidder på femte række til 
højre, har stillet sig selv de samme store livsspørgsmål 
som jeg. Han kender til tvivl og tro, han vil gerne tro 

men er sikkert ikke altid lige god til det - men han 
glæder sig over de små guldkorn, der altid viser sig i 
salmerne eller teksterne. 
Jeg ved ikke, om man ligefrem bliver glad af at gå i 
kirke. Hvis glæde er, at man ligner en smiley i ansigtet, 
når man kommer ud af kirkedøren, så genkender jeg 
det ikke altid fra mig selv. Glæden ligger på et andet 
plan. Måske deri, at de forhold, som gør tilværelsen 
ulidelig, synes fraværende i den time gudstjenesten 
varer. Og her må man tro mig, for under mange  
gudstjenester har jeg har virkelig forsøgt at fremtvinge 
tanker om sygdom, terror, fartbøder eller andre dele af 
livets urimeligheder, som modvægt til alt det skønne 
der lyder i kirken. Men inden for kirkens mure bliver 
negative tanker så små, at de ikke kan fastholdes. De 
bliver gjort små af et stort budskab om, at Gud har 
langt større planer lagt for os. Vi er ikke overgivet til 
urimeligheder, selv om det nogle gange ser sådan ud. 
Vi er Guds børn, og det betyder, at vi kan glæde os 
og lægge nogle af bekymringerne fra os. Det bud-
skab giver glæde på et dybere plan. At få henvist be-
kymringerne og lidelsen til at være noget sekundært i 
forhold til Guds løfte om, at Han en dag vil vise mig 
større ting, end jeg næsten kan begribe, det betyder 
virkelig, at kirken og gudstjenesten, ja sågar begra- 
velserne, giver mig nogle af de lykkeligste øjeblikke i 
mit liv. Er Gud for os, hvorfor skulle vi da frygte noget 
som helst?
Tak til kirkegængerne i Haarby, fordi jeg må være en 
del af et stort og varmt fællesskab. Alle nye kirkegæn-
gere er velkomne til at være med. Nogle gange kræver 
livet af os, at vi tager en beslutning og måske træder 
ind over den høje dørtærskel. Men allerede næste 
gang man træder ind, mødes man af glæde og gen-
synsglæde og et pragtfuldt fællesskab. Alle har ret til at 
søge en dyb glæde. Alle har ret til et sted at komme 
med sin tvivl, tro og spørgsmål. Alle har ret til at have 
nogle, som glæder sig med én og beder for én. 

Sognepræst Adam Boas

Mit navn er Emil Thorbjørn Møller Jensen, og jeg 
skal starte som organist i Haarby Kirke fra 1. septem-
ber. Jeg er oprindeligt uddannet klassiske pianist og 
klaverpædagog fra Syddansk Musikkonservatorium 
i Esbjerg. Sideløbende med mit studie begyndte jeg 
at synge i kirkekoret i Vor Frelsers Kirke, hvilket blev 
min introduktion til det musikalske arbejde i kirken. 
Efter min uddannelse ville jeg noget mere indenfor 
kirkemusikken, hvorefter jeg blev ansat som organist i 
Andst Kirke ved Vejen. Året efter startede jeg på både 
Kirkemusikskolen i Aarhus´ organist- og korlederud-

dannelse, hvor jeg netop er dimmiteret fra, og i solist-
klassen i klaver på konservatoriet i Odense. I min fritid 
tæller mine interesser bl.a. at læse en god bog, film og 
rejser sammen med min kæreste Julie. Jeg har desuden 
en meget bred musiksmag og lytter til så godt som 
alle genrer. Som organist vil jeg arbejde hårdt på at  
skabe gode og inspirerende musikalske ram-
mer i kirken samt en god kontakt til menigheden.  
Jeg glæder mig meget til at arbejde i Haarby Kirke og 
til at indgå i fællesskabet i byen.

Det kenyanske kammerkor er på turné i Danmark, og 
giver koncert i Haarby kirke. Peter Elmelund har skaf-
fet os dette kor, som blandt andet har sunget for Dron-
ning Elisabeth på Windsor Castle og for den ameri-
kanske præsident Obama. Koret består af 27 sangere, 
som har fået økonomisk støtte fra Udenrigsministeriet 
til denne turné i Danmark. Koret regnes for et af de 
mest fremtrædende kor i Kenya i dag. 
Billetudlevering tirsdag den 29. august fra 16-18 på 
Mødestedet (der udleveres 350 billetter).
Koncerten arrangeres som et samarbejde mellem  
Lions Club i Haarby og Haarby menighedsråd 

Torsdag den 5. oktober kl. 19.30 - Koncert med Brahetrolleborgkoret
Koncertprogrammet består hovedsaligt af danske og 
nordiske komponister og tilrettelægges med en blan-
ding af værker for kor a capella, kor med orgel og 

orgel solo. Værker af jubilaren Niels W. Gade, Lange-
Müller og Carl Nielsen vil spille en central rolle i pro-
gramplanlægningen. 

Ny organist i Haarby Kirke

Onsdag den 13. september kl. 19.30 
Koncert med Nairobi Chamber Chorus



Fra Kirkebogen:
Begravede eller bisatte fra 
Haarby Kirke: 
10.05.17 Kurt Pedersen, Haarby
13.05.17 Olivia Bloch Viskum Schack, Haarby
13.05.17 Vivi Rasmussen, Haarby
16.05.17 Jytte Crüger Nielsen, Haarby
23.05.17 Margit Sofie Lave Hildebrandt, Haarby
26.05.17 Inge Knudsen, Haarby
27.05.17 Inge Margrethe Madsen, Haarby
30.05.17 Poul-Henning Nielsen, Haarby
07.06.17 Enny Sørensen, Haarby
08.06.17 Knud Rosenlund Jeppesen, Haarby
09.06.17  Annelise Pedersen Dideriksen
16.06.17 Poul Dragsbæk Madsen, Haarby
16.06.17 Knud Erik Larsen, Haarby
20.06.17 Dora Kathrine Eskildsen, Haarby
20.06.17 Arne Leo Børge Højbjerg, Haarby

Viede på Løgismose Kapel
03.06.17 Lotte Nylandsted Raun og 
 Casper Nylandsted Jensen, Haarby
03.06.17 Camilla Aalund Mortensen og 
 Steen Aalund Olsen, Odense
03.06.17 Anita Chaudhary og 
 Christian Kruse, Haarby

Viede i Haarby Kirke
10.06.17 Stine Gottfred Jeppesen og 
 Martin Jeppesen, Voldtofte
11.06.17 Cecilie Kristiane Kristensen og 
 Rasmus Lindvig Greve, Haarby
17.06.17 Maiken Celina Østergaard og 
 Lasse Østergaard, Haarby

Døbte i Haarby kirke 
11.06.17 August Greve Kristensen, Haarby

Efter en dejlig lang, men kølig sommer, er vi klar til 
at tage fat på et spændende efterår i kirken. 1. septem-
ber byder vi velkommen til vores nye organist, Emil 
Møller Jensen, som skal afløse Lydia Zachariassen. Vi 
glæder os til at have Emil med i arbejdet omkring 
vores kirke. En af de opgaver, Emil vil gå i gang med, 
er at få etableret et børnekor ved kirken. Vi er klar 
over at det tager tid, men håber og tror på, at det vil 
lykkes.
Ved søndagsgudstjenesten den 20. august var biskop 
Tine Lindhardt blandt deltagerne. Biskoppen til-
stræber at komme rundt til alle stiftets kirker og på 
den måde få et indtryk af livet i sognet. 
Efteråret byder på et gensyn med de kendte arrange-
menter med mandeklub, studiekreds og hverdags-
andagter. De præcise tidspunkter fremgår af hjem-

mesiden. Desuden vil der være spændende foredrag, 
koncerter og biografaften efterfulgt af aften-åbent i 
kirken
Søndag den 24. september er vi indbudt til kirke-
højskole på Helnæs. Det er et fællesarrangement for 
de 5 sogne og vil omhandle reformationen på vores 
egen egn.  Arrangementet erstatter den almindelige 
højmesse. Tilmelding til undertegnede senest 1. sep-
tember på sms 24267599 eller mail nellemose@dadl-
net.dk
Igennem efteråret vil vi blive generet af vand- og 
kloakarbejde omkring kirke og præstegård. Der er 
ikke så meget at sige til det, andet end at håbe det 
hurtigt kan blive overstået. 

Kirsten Dahl Andersen

Grevens fejde –  borgerkrig i Danmark 
- en meget turbulent tid med store tab 
for befolkningen

Kl. 11,00 Gudstjeneste Helnæs kirke
Kl. 12,30 Middag i Helnæs forsamlingshus, Ryet 
Kl. 13,30 Foredrag om Kaos i Danmark- Kongen har 
 forladt os, ved historiker og lektor Lars 
 Bisgaard, SDU
Kl. 15,00 Kaffe

Kl. 15,30 Foredrag om Biblen oversættes til dansk
 ved forsker og museumschef Johan
  Møhlenfeldt Jensen, Museum Vestfyn
Kl. 17,00 Afslutning på højskoledagen

Pris for hele dagen kr. 125, som betales efter guds- 
tjenesten. 
Tilmelding senest 1. sept. til Kirsten Dahl Andersen, 
SMS 24267599 eller
Mail nellemose@dadlnet.dk

Foredrag ved lektor, prof. Niels Christian Hvidt 
Konfirmandstuen i præstegården
Niels Christian Hvidt har været ansat med lektorater 
og professorater på danske og udenlandske univer-
siteter, han har skrevet et stort antal bøger om sam-
menhængen mellem det åndelige og det fysiske, og 

så har han været redaktør og rådgiver i Vatikanet i 
Rom. Det er således noget af en kapacitet vi får til 
Haarby. Emnet er yderst aktuelt – det åndelige og det 
fysiske. Er der en sammenhæng mellem vores helbred 
og vores tro?

Foredrag ved Biskop Tine Lindhardt 
Konfirmandstuen i præstegården
I år 2017 har den evangelisk lutherske kirke fejret 
500-året for Luthers opslag af teserne i Wittenberg. 

Her mod slutningen af jubilæumsåret, kommer vores 
egen biskop Tine Lindhardt, og trækker positionerne 
op – og forklarer hvad reformationen egentlig hand-
lede om, og hvad dens betydning er i dag.

Nyt fra menighedsrådet efteråret 2017 

Søndag den 24. september kl. 11-17
Reformationstiden på Vestfyn årene 1534-36 

Onsdag den 25. oktober kl. 19.00
Tro og Helbred 

Tirsdag den 7. november kl. 19.00
Den evangelisk lutherske reformation – og dens betydning
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 3. september 12.s.e.t. Mark. 7. 31-37 19.00 Suhr  
 10. september 13.s.e.t. Lukas 10. 23-37 10.00 Boas
 17. september     Høstgudstjeneste m. kirkefrokost på Haarby efterskole 10.00 Boas
 24. september        Fællesgudstjeneste for de 5 sogne i Helnæs kirke  11.00
 1. oktober 16.s.e.t. Lukas 7. 11-17 10.00 Boas
 8. oktober 17.s.e.t. Lukas 14. 1-11 10.00 Boas
 15. oktober 18.s.e.t. Matt. 22. 34-46 17.00 Kjærsig
 22. oktober 19.s.e.t. Markus 2. 1-12 19.00 Suhr
 29. oktober 20.s.e.t. Matt. 22. 1-14 10.00 Boas
 5. novembe Allehelgens mindegudstjeneste 10.00 Boas
 12. november 22.s.e.t. Matt. 18. 21-35 19.00 Suhr
 19. november 23.s.e.t. Matt. 22. 15-22 10.00 Boas
 26. november Sidste søndag i kirkeåret 10.00 Boas

Gudstjenester på Løgismose Kapel
 10. september 13.s.e.t. Lukas 10. 23-37  8.45 Boas
 22. oktober 19.s.e.t. Markus 2. 1-12  8.45 Suhr
 19. november 23.s.e.t. matt. 22. 15-22  8.45 Boas

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

Efter høstgudstjenesten, hvor årets minikofimander deltager, går vi på  
efterskolen til en festlig frokost. 
For kr. 50 får man en dejlig frokost samt kaffe og kringle, og undervejs vil 
der blive afholdt auktion over de produkter og varer, som menighed og 
minikonfirmander har medbragt til pyntning i kirken. 
Tilmelding til Anni Brejnholt på 28 49 26 11 (gerne sms) eller på  
ab@haarbyefterskole.dk senest den 11. september. 

Onsdag den 11. oktober kl. 17
Onsdag den 15. november kl. 17
Onsdag den 13. december kl. 17
Det er efterhånden blevet en god tradition med vores 

små hverdagsandagter, og personligt holder jeg meget 
af dem. Jeg glæder mig til at komme i gang med en 
ny sæson igen. Denne gang er det jo med vores nye 
organist på orgelbænken. Vel mødt.

Over hele landet er der arrangeret små aktiviteter i 
kirkerne fredag den 8. september. Fænomenet har fået 
navnet ”kirkens døgn”. I Haarby markeres begiven-
heden ved at vise filmen ”Luther” i Haarby bio kl. 
16.30. Om aftenen er der rundvisning i Haarby kirke. 
Det gælder både den almindelige del af kirken men 
også, for de særlig interesserede, de dele af kirken, som 

offentligheden normalt ikke har adgang til. Det er 
f.eks. tårnet, kirkeloftet, krypten og kælderen under 
kirken. Der er risiko for flagermus og ugler, mulighed 
for at fare vild og for at falde ned, så det er ikke for 
sarte sjæle, når rundvisningerne begynder fredag aften 
kl. 21 – alle skal have en lommelygte med. 

På Alle Helgens søndag holder vi den årlige minde-
gudstjeneste i Haarby Kirke. Ved gudstjenesten mindes 
vi de kære som gik bort det forgange år.
Vi læser navnene på alle begravede eller bisatte fra 
Haarby Kirke i perioden fra Alle Helgen 2016 til Alle 
Helgen 2017.
Som navnene læses højt, vil der blive tændt et lys 
for hvert enkelt navn. Med oplæsningen af navnene 

og med de smukke salmer og ord vil gudstjenesten 
stå som et smukt minde over dem, som vi mistede,       
men også som en glæde over den tro som vi har,                                                                                                                
at de alle er gået til et bedre sted i Guds rige, som 
Kristus lovede os. Det er en smuk skik med minde-
gudstjenesten. Man er også velkommen til at tænde lys 
på gravene sådan, at det er et smukt syn at se ud over 
kirkegården den aften.

Hverdagsandagter i Haarby Kirke

Fredag den 8. september
Kirkens døgn kl. 16.30

Søndag den 5. november kl. 10
Mindegudstjeneste Alle Helgens

Søndag den 17. september 
Høstgudstj. med frokost og auktion


