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Julen er et mysterium og en glædelig tid
Julen er kristendommens største mysterium.
Filosoffen sagde, at det hvorom man ikke kan tale,
derom må man tie, og i mange sammenhænge
er det et glimrende råd. Kirken følger filosoffens
råd. Vi læser og synger om vidneberetningerne
fra den første jul, men vi lader dem stå som et
uforklaret mysterium. Som jordens konger kom
til Bethlehem med gaver og tilbedelse, sådan gør
vi også i vores kultur i dag. Dengang spurgte
kongerne ikke, hvorledes det alt sammen gik til,
men de nøjedes med at beundre mysteriet.
Julens himmelske mysterium kan ikke forklares
ud fra nogen jordisk målestok, og der gives ingen
nøgle, som kan låse op for, hvordan det gik til,
at Gud lod høre fra sig. Men glæde os kan vi.
Da Gud omsider lod høre fra sig, var det med
et opløftende budskab. Historiens gamle ur slog
timeslag. Hvad der førhen var sunket sammen
i mørke, blev pludselig oplyst, ligesom vi stadig

kan føle det i denne jul, når vi går til julegudstjeneste. Nye muligheder viste sig, lukkede døre
sprang op, og mennesker fik håb. Gud kom til
os for at bo hos os i mulmet, som Salomon profeterede. Selv i mørket har vi nu roser, som den
danske digter Sophus Clausen siger det.
Vi skal søge hen til julens mysterium, fordi det
er vores anledning til at lade det storslåede møde
det almindelige. Almindelige er vi alle sammen.
Men på mærkelig måde er vi også alle sammen
skabte til at søge og beundre det storslåede, og
julen udfordrer os til at møde det uforklarlige, at
Gud er kommet, lige præcis til det hårde liv vi
lever med sin beroligelse og glæde – og sit løfte
om, at der venter os noget godt, på den anden
side af det, vi kender. Selv i mørket har vi roser.
Jeg ønsker jer alle Guds velsignelse og en
glædelig jul.
Sognepræst Adam Boas

Aftenbøn
Fremover er der aftenbøn hver onsdag aften kl.
20.30 i Haarby Kirke.
Aftenbønnen varer cirka 20 minutter og er tænkt
som en god afslutning på dagen, eller en god begyndelse på aftenen. Kirken vil være oplyst på
samme måde som ved midnatsmessen.
Bøn er i fokus. Vores bøn for os selv, bøn i fællesskab og forbøn for dem, som vi kender til lokalt eller i verden, som trænger til, at nogen våger
for dem med en kristen bøn. Der vil blive læst
et stykke fra bibelen, og der vil være en salme.
Nogle gange vil vores organist være med og give
og den dejligste musik som en ekstra gave. Andre

gange må vi klare os selv.
På kirkens hjemmeside er der en fane øverst som
hedder – aftenbøn. Hver søndag skriver jeg lidt
ud om den kommende onsdags aftenbøn.
Aftenbønnen er fast hver onsdag aften kl. 20.30.
Man er velkommen hver gang eller ind imellem.
Der bliver ikke talt kirkegængere, og der er
ikke noget succeskriterium, men det er bare en
oprigtig stor glæde at tilbyde noget, som betyder
enormt meget for mig selv og som andre måske
også kan have glæde af.
Sognepræst Adam Boas

Julegudstjeneste for Haarbys ældre
Begge Haarbys plejehjem og alle ældre i sognet
er hjerteligt velkomne til julegudstjeneste torsdag den 20. december kl. 10.

Det vil være en stille gudstjeneste, hvor begge
præster deltager, og der uddeles nadver til alle
nede i kirken.

Kyndelmisse, kirke, sang og mad
Her i den kolde tid ved kyndelmisse er det godt at samles, det gælder både i kirken og i forsamlingshuset. Derfor har de ”De 5 kirker”, Sønderby, Kærum, Haarby, Dreslette og Helnæs, slået
sig sammen med Dreslette Forsamlingshus om et arrangement i Dreslette Kirke og Dreslette
Forsamlingshus søndag den 3. februar.
Vi mødes i Dreslette Kirke kl. 17.00 til en kort gudstjeneste, hvor vi blandt andet i fællesskab
vil synge nogle af årstidens salmer og sange – og hvor der også vil være musikalske indslag
fremført af kirkernes musiske personale. Der vil desuden være andagt ved sognepræst Else Suhr.
I Dreslette Forsamlingshus er der sat blus under de store gryder – så køkkenet efterfølgende
vil stå klar med den gode vinterspise: suppe og oksebryst i peberrodssovs – og kaffe og kage.
Det er kl. 18.15.
Man skal tilmelde sig spisningen enten hos Henriette 64 77 12 41 eller Else 64 77 10 83.
Prisen er for voksne 100 kr. og børn 40 kr.
Fristen for tilmelding til spisning er den 28. januar.
Det er frit for blot at deltage enten i kirken eller i forsamlingshuset, hvis man ikke vil have hele
oplevelsen med. Alle er selvfølgelig velkomne – også uden for sognene.

Nytårsdag den 1. januar 2019 kl. 16.00
Traditionen tro mødes vi om eftermiddagen
Nytårsdag til en dejlig gudstjeneste, og bagefter

ønsker vi hinanden velkommen i det nye år med
bobler og kransekage.

Fra Kirkebogen:

Begravede eller bisatte
fra Haarby Kirke

Døbte i Haarby Kirke og
Løgismose Kapel

8. september
19. september
13. oktober
26. oktober
2. november
9. november

25. august
Nohr Stage Nielsen
23. september Victor Mattheus Tubæk
Espersen
30. september Lærke Aagaard Bjarnt

Jørgen Hansen
Flemming Mau Nielsen
Inger Nielsen
Leif Elmer Nielsen
Grethe Hoe
Marie Inger-Lise Larsen

Nyt fra menighedsrådet vinter 2018/19
Med 1. søndag i advent tager vi hul på et nyt år.
Det er værd at fejre og vil blive mødt med glæde,
musik og aktiviteter i kirken.
I december måned er der flere musikalske indslag,
og foruden de traditionelle julegudstjenester og
midnatsmesse er der julegudstjenester såvel for
vores ældre medborgere på plejehjemmene, som
for skole og børneinstitutionerne. Nytårsdag vil
der være nytårsgudstjeneste med efterfølgende
traktement i våbenhuset, og nytåret vil også blive
fejret med en flot nytårskoncert senere i januar.
Vintertid betyder også grandækning på kirkegården, hvor vores dygtige medarbejdere er i fuld
gang. Arbejdet forventes afsluttet inden 1. søndag
i advent.
I menighedsrådet er Benno Nielsen udtrådt og

Per Vartou indtrådt som suppleant. Herfra skal
lyde en tak til Benno Nielsen for arbejdet i rådet
og en velkomst til Per Vartou.
I samarbejde med flere af byens foreninger arbejder vi i menighedsrådet med et arrangement
Grundlovsdag den 5. juni 2019. Det vil foregå
i præstegårdshaven og indeholde såvel sportslige
elementer, som spændende taler. Meget mere
herom i næste nummer.
Sidst vil jeg gerne på menighedsrådets vegne ønske alle Kirkebladets læsere, alle brugere af kirken
og alt personale en rigtig glædelig jul og et velsignet nytår, med tak for opbakning og dygtigt
udført tjeneste i og omkring kirken.
Kirsten Dahl Andersen

Vi synger julen ind med 2 koncerter i december
Tirsdag den 4. december kl. 19
Vi byder velkommen til koncert med
musikskolens elever. Kom og hør børnene spille på mange forskellige instrumenter.
Tirsdag den 11. december kl. 19
Som en god tradition synger vi julen ind
med velkendte jule- og adventssalmer
sammen med Ambituskoret. Desuden
synger koret flere kor-satser.

De ni læsninger 2. søndag i advent kl. 10.00
Det er blevet en tradition, at vi op til jul følger den gamle engelske skik og læser ni bibelske
stykker, som tilsammen skildrer frelseshistorien.

Ni læsere fra sognet akkompagneres af Brahetrolleborgkoret.

Midnatsmesse i Haarby Kirke Juleaften kl. 23.30
Julens mysterium i ord og toner. Den årlige midnatsmesse er den samme fra år til år. Der bliver
musik for flygel, vi synger julenattens salmer,
lytter til det glædelige julebudskab og hører

klokkeslagene ved midnat.
Alt sammen på omtrent en halv time ved en
gudstjeneste, som runder en god juleaften af.

Foredrag 30. januar kl. 19.00 i præstegården
Provst Anders Bonde, Favrskov: ”Når livet
ler er det sjældent kun for sjov…”.
Det lune glimt i øjet og den humørfyldte historie virker ofte opmuntrende på et tynget sind.
Humor, kalder vi det, og ordentlig humor er
sjældent kun for sjov. Det er foredragsholderes

påstand, at humor for alvor også er sjælesorg.
Emnet belyses med udblik til hverdagens humor.
Anders Bonde er præst på landet, provst og
bonde.
Foredraget holdes i causeriets muntre form, hvor
der er noget til eftertanken.

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

Redaktion: Adam Boas, Anni Brejnholt og Kirsten Dahl Andersen, tlf. 24267599.
Indlæg til kirkebladet bedes afleveret senest den 1. februar 2019.
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Dato
2. december
1. s. i advent
9. december
2. s. i advent
16. december
3. s. i advent
23. december
4. s. i advent
24. december
Juleaften
25. december
Juledag
26. december
2. juledag
30. december
Julesøndag
31. december
Nytår
1. januar
Nytårsdag
6. januar
Hellig trekongers søndag
13. januar
1. s. e. H3K
20. januar
2. s. e. H3K
27. januar
3. s. e. H3K
3. februar
4. s. e. H3K
10. februar
Sidste s. e. H3K
17. februar
Septugesima
24. februar
Seksagesima
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