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Konfirmander 19. maj

Konfirmander 17. maj

Der er kun et lille hop fra det gode til det onde
Nu kommer den dejlige sommer. Vi trænger til
ferietidens ubekymrethed. For hverdagen har
nok i sin plage. Der er så megen ondskab og så
mange bekymringer. Om hverdagen må vi nok
sige, at vi burde blive bedre til at passe på os selv.
Vore sjæle kan ikke klare hvad som helst. Vi må
forsøge at finde det, som kan veje op for alt det
negative, som vi ustandselig påvirkes af. Sjælen
skal have mindst ligeså meget god næring, som
den får næring af det onde, ellers bukker vi hurtigt under i modløshed.
Den ugentlige gudstjeneste alene kan i sit koncentrat af godhed, opveje resten af ugens fortrædeligheder. Når vi går muntre fra kirke, er
sjælen atter i balance. Med vores intellekt forstod vi ikke hvert eneste ord, som blev læst eller
sunget, og dog forstod vi alligevel alt med hjertet.
Vi forstod, at der ligger en god og kærlig vilje
bag Guds ord. Vi kom ikke nødvendigvis for at
forstå, men snarere for at lytte efter hjertesproget,
for at høre, om der mon skulle findes ord til trøst
som en modvægt til alt det trøstesløse.
Med god grund overvejer vi til daglig forholdet
mellem godt og ondt i denne verden. Og var
det blot så enkelt, at der fandtes ene gode og
ene onde mennesker, så kunne vi lettere forstå at
placere os rigtigt imellem dem. Men den linje,
som adskiller godt og ondt, går midt gennem
hjertet på hvert enkelt menneske. Denne skillelinje flytter sig i løbet af et hjertes levetid, trænges undertiden tilbage af triumferende ondskab
og giver til andre tider plads til opblussende godhed. Fra godt til ondt er kun et lille hop, men det
er altså også omvendt. De bedste bøger og film
bliver skrevet over den pludselige forandring i et
menneskes hjerte. Hvem holder ikke af en film,
hvor den onde hovedperson omsider bliver god.
Men det sker undertiden også omvendt i den
virkelige verden. Der er også kun et lille hop fra
det gode til det onde, og det kræver varsomhed

at undgå den mekanisme i sig selv.
Mange onde planer skjuler sig bag gode og kærlige kendetegn. Det skal vi altid være klar over.
Men heldigvis sker det lille hop fra det gode til
det onde ikke i al ubemærkethed, sådan at vi
ikke er herre over, at vi forandrer os. Der findes
et kendetegn på, at det sker, og kendetegnet er,
at vi pludselig fornemmer, at vi gennem længere
tid har ført lange indre samtaler med os selv. Et
menneske skal nemlig altid bruge lang tid på at
overbevise sig selv om, at det onde egentlig er
til for det bedste. Det onde kræver altid at blive
retfærdiggjort for at samvittigheden tør føre det
onde ud i livet. Den retfærdiggørelse af det onde
tager lang tid, og man oplever lange forsøg på
at overtale sig selv. På den slags indre samtaler
kan man kende hoppet fra det gode til det onde
– omvendt kræver det ingen indre samtale, at
springe fra det onde til det gode. Man kan altså
sige, at på fraværet af en indre samtale, kan man
straks kende, at man er ved at springe fra det
onde til det gode. Det gode kræver ingen overtalelse, det kommer så ligetil.
Hjertets godhed er altid i fare. Der er ondskab i
et menneskehjerte og alle vegne omkring os. Vi
mener, at det kan være svært at holde stand imod
det onde, og har ikke også mange tænkt, at det
snart ikke nytter at kæmpe imod mere? Sådan
må vi ikke komme til at føle det. Vi er nødt til
at opsøge det gode, for at få kræfter til at stå det
onde imod.
Når vi hører om Guds faderlige omsorg og erfarer, hvordan Gud utrætteligt virker til det bedste for skaberværket, så føjes alle disse gode egenskaber til hjerterne hos dem, som lytter dertil.
Og et godt hjerte bærer god frugt. Mildhed,
overbærenhed, tilgivelse, kærlighed og enhed.
Det handler om at tage ansvar for skaberværket
gennem fortrolighed med det gode.
Sognepræst Adam Boas

Udflugt for Haarby, Helnæs og Dreslette sogne
søndag den 8. september 2019

Efter opsamling ved Haarby Kirke kl. 08.00 og
ved Dreslette Kirke kl. 08.20 kører vi til Bregninge Kirke ved Vejle, hvor vi deltager i gudstjenesten. Efter gudstjenesten vil sognepræst
Verner Pedersen fortælle om kirkens og Kellers
Minde’s historie, inden vi fortsætter til Børkop
Vandmølle, hvor vi spiser frokost.

Om eftermiddagen besøger vi museet på Kellers
Minde og drikker den medbragte kaffe, inden
turen går tilbage til Sydvestfyn.
Kellers Minde Museet har til formål at udbrede
kendskabet til historien om De Kellerske Institutioner. Museet rummer effekter og historie om
udviklingshæmmedes vilkår fra 1899 til 2012.
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.00. Pris for det
hele er kun 250,00 kr. For at turen kan gennemføres skal der være mindst 30 deltagere.
Tilmeldinger med oplysning om telefonnr. inden den 28. august til:
Vibeke Busse Andersen. Mail: vbussea@gmail.
com eller tlf. 64771090 / 30697650 eller
Gudrun Falk. Mail: gudrun_falk@nypost.dk
eller tlf. 30532215 eller Kirsten Dahl Andersen.
Mail: nellemose@dadlnet.dk eller tlf. 24267599.

Friluftsgudstjeneste den 2. juni kl. 14
Som i år foregår i præstegårdshaven, Møllevej 17.
Vi holder gudstjeneste i den store dejlige have.
Efter gudstjenesten er der kaffe, og menighedsrå-

dets formand vil aflægge årsberetning.
Alle er meget velkomne.

Fra Kirkebogen:

Begravede eller bisatte
fra Haarby Kirke
12. februar
16. februar
22. februar
1. marts
2. marts
7. marts
9. marts
12. marts
15. marts

Bent Olsen
Ejnar Jeppesen
Niels Helge Christensen
Per Parelius
Poul Christiansen
Edith Lerche
Edith Kirstine Madsen
John Fransen
Gurli Laurine Gleerup

23. marts
2. april
13. april
16. april
25. april

Maren Hansen
Bruno Leif Greve
Juliane Hansen
Hans Jørgen Madsen
Bente Ladving

Døbte i Haarby Kirke
17. marts
24. marts
6. april
6. april

Tilde Friboe Graversgård
Marie Ruglykke Pedersen
Elina Jensen
Hugo Bloch Viskum Schak

Nyt fra menighedsrådet sommer 2019
”Det dufter lysegrønt af græs, i grøft og mark
og enge” sådan lyder en af vore smukke salmer
i sommertiden, og med tanke på dette indleder
vi sommersæsonen med først friluftsgudstjenesten den 2. juni og senere Grundlovsfesten den
5. juni. Begge arrangementer foregår i vores
skønne og store præstegårdshave.
Friluftsgudstjenesten er flyttet til præstegårdshaven, idet Trunderupskoven er udlejet til anden
side, men vi glæder os over at kunne bruge vores
egen præstegårdshave til formålet. Også i år vil
jeg fremlægge årsberetning i forbindelse med arrangementet.
Grundlovsfesten er blevet til i samarbejde med
Idrætsforeningen, Støtteforeningen, Haarby Efterskole, Lions og Lokalrådet, og det har været
en stor fornøjelse at arbejde sammen med de respektive foreninger. Jeg vil gerne på menigheds-

rådets vegne sige en stor tak for det gode og konstruktive samarbejde. Det bliver en spændende
dag, og vi håber naturligvis på god opbakning.
Til kirkegården er der indkøbt nye lamper, som
vil blive sat op i maj/juni måned. Der er også
indkøbt en mindre gravemaskine, som kan bruges, ikke blot i forbindelse med arbejdet til opsætning af lamperne, men også til mange andre
af arbejdsopgaverne på kirkegården. I maj måned
udføres lettere kalke-arbejde på kirken.
Opdateringen af kirkens hjemmeside vil fremover blive varetaget af Per Vartou.
Som det også fremgår af kirkebladet vil der i
september måned være en sogneudflugt, som
er planlagt i samarbejde med Dreslette-Helnæs
menighedsråd. Vi håber på god opbakning.
Kirsten Dahl Andersen

Onsdag den 5. juni kl. 12.30:
Grundlovsfest i Præstegårdshaven
I samarbejde med Haarby Idrætsforening, Støtteforeningen, Lions Club, Lokalrådet og Haarby
Efterskole inviterer menighedsrådet til grundlovsfest og håber at kunne etablere en ny tradition, hvor byens borgere mødes på tværs af
foreninger til en hyggelig sommerfest på Grundlovsdag.
Her, første år, lægger vi ud med Peter Mygind
som grundlovstaler.Vi kender ham for hans gode
humør, de mange skuespilpræstationer og for
hans sociale engagement – ikke mindst i kampen
mod mobning, og vi glæder os til at byde ham
velkommen, så han kan sætte festen i gang.
Haarby Idrætsforening afholder sponsorcykelløb
med start fra præstegårdshaven, og mens de friske
cyklister forhåbentligt kommer forbi mange
gange på deres runder i den gode sags tjeneste,
kan vi andre hygge os og deltage i efterskoleelevernes aktiviteter, der bliver sat op i haven.
Der kan købes kaffe og kage, pølser, øl og vand.

Programmet ser således ud:
Kl. 12.30 Velkomst
Kl. 13.00 Grundlovstale v. Peter Mygind
Kl. 14.00 Cykelsponsorløbet sættes i gang og
slutter kl. 15.00
Kl. 15.30 Præmieoverrækkelse og tak for i år.
Tag tøj på der passer til vejret, medbring havestol,
tæpper eller paraply og mød op og bidrag til at få
skabt en god ny tradition i Haarby.

Folkekirken på dyrskue 14.-16. juni
For femte år i træk er folkekirken med på
det fynske dyrskue. Vi har en lille stand, hvorfra vi informerer om folkekirken og har et par
konkurrencer. I år har Løgumkloster Refugium
sponseret hovedpræmien til en værdi af 3500 kr.
Man skal gætte en kirkeklokkes vægt!

Hvis man har lyst at være med, enten fredag,
lørdag eller søndag, så skriv til mig, så sørger jeg
for adgangskort og spisebilletter.
Vi har altid et hyggeligt fællesskab, og alle er
velkomne.
Sognepræst Adam Boas adbo@km.dk

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. august 2019.
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Gudstjenester for de 5 sogne

				

