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Hvad er visdom?
Jeg er i gæld. For siden påske har jeg skyldt en 
forklaring på to tilsyneladende modstridende 
udsagn sagt i én og samme prædiken. ”Jeg tror 
på den konkrete opstandelse og det evige liv 
hos Gud i himlen”. Det er det ene udsagn. Det 
andet udsagn er, ”at jeg ingenting ved”. 
Heraf udsprang den grumme misforståelse, at 
jeg på den ene side talte om kristendommens 
store ting, men samtidig tvivlede på deres 
virkelighed, fordi jeg jo ingenting ved. 
Du har sikkert hørt om Sokrates og oraklet i 
Delfi. En af Sokrates venner gik til oraklet og 
spurgte, hvem der vidste mest af alle mænd. 
Oraklet svarede, at Sokrates vidste mest. Det 
blev Sokrates forbløffet over, og han satte sig 
for at modbevise oraklet. Det måtte jo være 
muligt, tænkte Sokrates, at finde en som vidste 
mere end han selv, for selv mente Sokrates jo, 
at han ingenting vidste. 
Sokrates opsøgte bageren. Bageren selv var 
af den overbevisning, at han besad stor vis-
dom, for han kunne blande mel, æg, sukker 
og vand, og vips, så frembragte han de mest 
velsmagende kager. Men når Sokrates spurgte 
ham, hvorfor den blanding kom til at smage 
så godt, blev bageren vred og smed ham ud af 
bageriet, for den slags vidste jo ingen. Sådan 
gik det også hos håndværkerne og politikerne 
og alle vegne.  Overalt viste det sig, at ingen 
kunne forklare noget til bunds. Om de små 
ting var folks viden yderst begrænset, og om 
de store ting vidste man intet. Sokrates måtte 
bøje sig for oraklet. Han var, Sokrates, den vi-
seste mand af alle, for han var netop klar over, 
at han ingenting vidste – og det er den højeste 
visdom et menneske kan nå!
Det er, som jeg ser det, verdens første erken-

delsesteori sat på tryk. En erkendelsesteori 
som altså siger, at vi intet ved. Den teori er 
blevet en fast del af vores verdensbillede, vores 
videnskab, logik og filosofi. Derfor forsker vi 
og rejser ud i rummet. Kun fordi vi ingen-
ting ved, er der god grund til nysgerrighed og 
søgen. 
Nu kommer så troen anstigende med sine på-
stande om jomfrufødsel og opstandelse. Og 
denne verden sætter straks troens påstande 
på anklagebænken. Med videnskab og logik 
fældes den dom, at troens påstande er umulige. 
Glemt er helt, at videnskabens og logikkens 
forudsætninger var den erkendelsesteori, som 
sagde, at vi ingenting vidste. 
Jeg har hørt folk – også kirkens folk – sige, 
at kødets opstandelse er en umulighed. Sådan 
en påstand kan man komme med, jeg synes så 
bare, at man sammen med den, burde frem-
lægge en erkendelsesteori som svarede til 
påstanden. Det ville i så fald være en erken-
delsesteori som sagde, at vi netop vidste alting. 
Hvordan skulle vi ellers kunne afvise kødets 
opstandelse, med mindre vi vidste alt?
Troens sætninger er således ikke truet af denne 
verdens visdom, for en sådan eksisterer ikke. Vi 
ved ingenting. Det er den virkelighed, hvori 
også opstandelsen er en mulighed.
Jeg håber med forklaringen, at min gæld er 
betalt. Vi kunne passende eftergive grækerne 
deres gæld, for de frembragte i sin tid Sokrates, 
som nu har levet og talt. Han gav os en er-
kendelsesteori, som går fint i fod med troens 
sætninger om opstandelsen som en mulighed, 
der ikke kan afvises. 

Sognepræst Adam Boas

Kamp må der til! 
Livet i kirken og i samfundet!
Konfirmandstuen tirsdag 
den 27. oktober kl. 19.00
Foredrag med biskop Kjeld Holm, Aarhus.
Kaffe og kage ved menighedsrådet.
Entré: 50,00 kr.

Tænkepauser – 
hverdagsandagter i Haarby kirke 17-17.30 

Fred og ro og stilhed.
Klassisk musik og en enkelt salme.
 Der læses uddrag fra serien ”tænkepauser” 
som er udgivet på Aarhus universitetsforlag. 
I serien giver danske forskere deres bud på 
spørgsmål, som er værd at tænke over i det 
daglige.

Tirsdag den 6. oktober
Onsdag den 4. november
Torsdag den 3. december
Tirsdag den 5. januar
Onsdag den 10. februar
Torsdag den 10. marts



Fra Kirkebogen:

Kirkedøren er gemt bag overdækning, og med 
stillads, kraner og køreplader kan det ikke 
skjules, at udskiftningen af taget på våbenhu-
set er i fuld gang. Vi forventer, at det afsluttes 
i oktober måned. Loftet er blevet ryddet for 
gamle effekter, og vi vil forsøge at placere flere 
af de gamle kirkebænke forskellige steder i og 
omkring kirkerummet.
Alle aktiviteter i kirken vil dog kunne foregå 
som vanligt, og traditionen tro starter vi sen-
sommeren med høstgudstjenesten. I år er 
denne lagt allerede den 30. august, og vi håber 
selvfølgelig, at høsten er i hus inden. Igen i 
år vil vi lave et høstbord i kirken, og grønt-
sager, blomster eller lignende modtages med 
tak i præstegården lørdag den 29. august.  Ef-
ter selve gudstjenesten er der kirkefrokost på 
Haarby Efterskole, hvor alle er velkomne efter 
forudgående tilmelding.
Efteråret starter med konfirmand- og 
minikonfirmandundervisning. I år har vi valgt 
at have begge 3. klasser i september måned, 
hhv. den 5. og 12. og afslutte med en fælles 

familiegudstjeneste den 13. september. Vi 
gentager ideen med et lørdagsprogram, hvor 
de får et grundlæggende kendskab til kirke og 
kristendom. 
Vores organist Lydia Zachariassen har i hele 
sin ansættelsesperiode haft sin mand Eilif til at 
vikariere ved enkelte tjenester. Denne må nu 
af helbredsmæssige årsager ophøre med dette 
arbejde, og der skal derfor lyde en stor tak til 
Eilif for den dejlige musik, som han har beriget 
Haarby Kirke med. Eilif har spillet orgelmusik 
i over 60 år, og det er således efter veludført 
tjeneste, at han indstiller sit virke. Det er samti-
dig en glæde, at Lydia fortsætter som hidtil.  
I hele Assens provsti er der igangsat en pro-
ces, der skal se på den fremtidige sogne og pa-
storatstruktur. Det er i samarbejde med biskop 
og provst. Præster og repræsentanter fra alle 
menighedsråd deltager i processen. For Haar-
by sogns vedkommende kan det have betyd- 
ning for de fremtidige samarbejdsrelationer. 
De første ændringer forventes efter årsskiftet.

 Kirsten Dahl Andersen

Begravede eller bisatte fra 
Haarby kirke: 
05.06.15 Arne Henry Finken, Haarby
16.06.15 Helge Nielsen Degn, Haarby
18.06.15 Jens Åge Jørgensen, Haarby
19.06.15 Lilly Kathrine Christiansen,  
 Haarby
25.07.15 Poula Emmy Marie Nielsen, 
 Haarby

Døbte fra Haarby Kirke 
16.05.15 Naya Holmegaard Nielsen, Ejby
28.06.15 Naja Ladving Ilbjerg, Haarby

Vielser i Haarby Kirke eller 
i Løgismose Kapel
30.05.15 Gitte Mariane Kongstad 
 Christiansen og 
 Peter Gabriel Jørgensen, Haarby
30.05.15 Saina Grønlykke Mpoke og 
 Natassia Charlene Yong, 
 Løgismose Kapel
30.05.15 Randi Trillingsgaard Hasseltoft og 
 Frank Arpe, Lunderskov

Nyt fra menighedsrådet september 2015 

Koncert med trompet og orgel 
søndag den 27. september kl. 16.00 

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

Vi har den glæde at præsentere en koncert med en af Europas 
dygtigste trompetister, Dorthe Zielke. Siden 1999 har hun  
samarbejdet med organist Søren Johannsen, hvor de har lavet 
flere hundrede kirkekoncerter med forskellige temaer. De har 
også indspillet fire CD’er. De kommer til Haarby Kirke med et 
varieret program, som spænder fra J. S. Bach til Bent Fabricius 
Bjerre.
Fyrsternes instrument – trompeten – møder instrumenternes 
dronning – orglet – i Haarby Kirkes vidunderlig akustik! 
Der er gratis adgang til koncerten.
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 30. august Høstgudstjeneste m. kirkefrokost  10.00 Boas 
 6. september 14.s.e.t. Lukas 17, 11-19 9.00 Hansen
 13. september Familiegudstjeneste m. minikonfirmander 10.00 Boas
 20. september 16.s.e.t Lukas 7, 11-17  10.00 Boas 
27. september 17.s.e.t. Lukas 14 14, 1-11 10.00 Boas 
 4. oktober 18.s.e.t Matt. 22, 34-46  10.00 Boas
 11. oktober 19.s.e.t. Mark. 2, 1-12 (kirkekaffe) 10.00 Boas
 18. oktober 20.s.e.t. Matt. 22, 1-14  10.00 Boas
 25. oktober 21.s.e.t. Joh. 4, 46-53  10.00 Boas
 1. november Allehelgens Dag   10.00 Boas
 8. november 23.s.e.t. Matt. 22, 15-22  10.00 Boas
 15. november 24.s.e.t. Matt. 9, 18-26    9.00 Hansen
 22. november Sidste søndag i kirkeåret  10.00 Boas
 29. november  1. s. i advent Lukas 4, 16-30  10.00 Boas

Gudstjenesteliste for Løgismose Kapel
 27. september 17.s.e.t. Lukas 14, 1-11   8.45 Boas
 25. oktober 21.s.e.t. Joh. 4, 46-53   8.45 Boas
 29. november 1.s.i. advent Lukas 4, 16-30   8.45 Boas

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

En anderledes gudstjeneste hvor intet er, 
som det plejer at være. Minikonfirmanderne 
medvirker, og alle er på slap line.
Der er noget godt til børnene og kaffe til de 

voksne efter gudstjenesten.
Jeg glæder mig til at se jer til en god gudstje-
neste.

Sognepræst Adam Boas

Familiegudstjeneste 
søndag den 13. september kl. 10.00

    

    
Mindegudstjeneste i Haarby kirke 
Alle Helgens søndag den 1. november kl. 10.00 
Vi afholder mindegudstjeneste i Haarby 
kirke for dem, som vi mistede i årets løb.
Alle berørte familier vil modtage skriftlig 
invitation til gudstjenesten.
Navnene på de afdøde vil blive læst op, og 
der vil blive tændt et lys for hver enkelt.

Ved samme lejlighed tænder vi lyset på 
Haarby kirke. Det lyser kirken op lige fra 
Alle Helgens søndag og indtil Hellig tre 
Kongers søndag i starten af januar.
Det er en smuk mindegudstjeneste, som 
alle er velkomne til at overvære.

I et samarbejde mellem Lions Club, Røde 
Kors og menighedsrådet inviteres byens 
borgere til en hyggelig aften på Møde- 
stedet, Møllevej 3 i Haarby, hvor man bl.a. 
kan møde de syriske flygtninge, der er kom-
met til byen. Aftenens program vil byde på 
fællesspisning og forskellige aktiviteter. 

Se nærmere detaljer i 
dagspressen tættere på  
arrangementet, men sæt 
allerede nu kryds i kalen-
deren.

Mød vores nye medborgere 
fredag d. 20. november kl. 18 – 21.


