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Den bekyrnrede skovdue
"Der var engang en skovdue. Den havde sin
rede blandt de ranke, ensomme stammer. Men
nESt ved, der hvor rogen stiger op fra bondens
hus, boede nogle af de f ernere shgtninge, nogle
tamme duer. Med et par af disse trafl den ofre
sammen. En dag talte de om udkommet. Skovduen sagde: "Jeg lader hver dag have sin p1age,
pi den mide kommer jeg gennem verden". Den
tamme due svarede: " Nej, da brrer vi os anderledes ad; hos den rige bonde, hos hvem vi
lever, har man sin fremtid betrygget; ikke sandt
min ii1le mage, vi to har vores sikret ".
Da skovduen kom hjem, tenkte den nermere
over den sag; det forekom den straks, at det mitte
v&re en stor behagelighed at vide, at man havde
sit udkomme betrygget for lang tid, hvorimod
det var si kummerligt bestandigt at leve pi det
uvisse. Det bliver bedst at samle et storre forrid.
Nrste morgen havde den si travlt med at sanke
sammen, at den knap nok fik tid til at spise. Men
forridet, den samlede, forsvandt, nir den kom for
at se efter, og selv havde den flet nrringssorg.
Fra nu afblev skovduen bekymret, dens fier tabte
farvepragten, den kunne nrsten ikke vrre g1ad.
"Vei sandt " sagde den til sig seiv, nirjeg hver dag
flr si meget jeg kan spise, si har jeg mit udkomme og i en vis forstand, si kan man da ikke mere
end at spise sig mrt. Men hvorlor blev jeg dog
en fattig skovdue og ikke en afde rige duer?"
Til sidst udtrnkte den en list. En dag floj den
hen og satte sig pi rygningen af bondemandens tag mellem de tamme duer. Hvor de floj
ind, floj den ogsi ind, thi der mitte vel forridskammeret vrre. Men da bondemanden kom om
aftnen og lukkede dueslaget, opdagede han straks
den fremmede due. Den blev sat i et slag for sig

selv og aflivet den folgende morgen - fritaget
for neringssorgen! Havde skovduen kunne nojes
med at vrre, hvad den var, en himmelens fugl,
da havde den simrnd haft sit udkomme, for den
himmelske Fader ville da med sikkerhed skrnke
den fode".
Vi1 mennesket glemme Gud og ernere sig selv,

sl har vi nrringssorgen.
Historien om skovduen har jeg fra en af Msllehaves boger. Hvor han har den fra, anerjeg ikke!
Men det kunne lyde som en historie af dansk

oprindelse.Vi har i hvert fald flere eksempler pi
danske fofattere, som mestrede kunsten at give
bygninger, tr€er og dyr, menneskelige egenskaber. Det er si morsomt et billede, at den bekymrede due flakser hjem i sin rede og srtter sig
til at trnke nrrmere over sagen, som historien

fortrller.
Grundfortrllingen stammer selvfolgelig fra Jesus.
Jesus fortalte en historie om himlens ubekymrede fugle
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intet kan vi

i bund og grund for at fortrlle os, at
tage, men alt kan vi {E fra Gud. Det

havde skovduen glemt!

Vi er vel ogsi

efterhinden endt som bekymrede skovduer. Selvom vores velstand har antaget en historisk hoj dimension, si foler vi godt
nreringssorgen.Vi har det hele, men er alligevel
triste til mode.Vi betaler samme hoje pris, som
den bekymrede skovdue.

Nir vi

tror, at vi kan ernrre os selv, si har vi
neringssorgen. Den srtning er der umidelig stor
sandhed i.

Og netop det, giver grund til at nrvne et af

de mirakleq som mennesker kan fsle pi denne
jord. Det forholder sig nemlig sidan, at selve det
at give Gud rren for de gaver, vi allerede har,
foroger livsghden og fremkalder endnu storre
taknemrnelighed. Det er et mrrkeligt frnomen,
men det er dog beviseligt sandt!
Den, som over sig i at vrre Gud taknemrneiig, vil
gradvist fole, at der bliver mere at vrre taknemmelig for. Det er dog virkelig merkeligt. Den
li-lle manovre, at folde sine hrnder og takke Gud
for det, som vi allerede har, fremkalder virkelig
Iivsghde og en folelse af dyb mening. Det forhold kan ikke forklares, men det kan dog bevises
at fungere!

Derfor holder vi hostgudstjeneste i kirken. Og
ydermere holder vi gudstjeneste hver eneste
sondag. Sondag er ikke en dag, hvor vi sover eller
sidder foran fernsynet. Sondag er den dag, hvor
vi kommer til kirke og siger Gud tak, for pi den

mrrkelige mide, bliver den folgende uge S,ldt
med endnu mere at vrre taknemmelig for.
Det er dog et mirakel - og det trenger de fleste
bekymrede skovduer til.

Kirkekoncert
Kirkekoncert sondag den 6. oktober k1.
16 med orgel og saxofofl med Odenses domorganist Randi E. Mortensen
og saxofonist Michael H. Lund.
Gennem mange ir har Randi Mortensen og Michael Lund lavet talrige koncerter i Danmark, foruden i Canada og
Schweiz. Deres program i Haar\ Kirke
tager udgangspunkt i folketonens enk1e,
smukke univers. De vil bide spi11e nordiske srykker og festlige arrangementer

af fransk musik, sisom Saint-S1ens
Dyrenes Karneval.
I)er er gratis adgang til koncerten, som starter kl.16.
Lydia Zachoriassen

Sogneprcest

Adam

Boas

Fra Kirkebogen:
Dsbte i Haarby Kirke og

06.07.13 Henrik Marinus Andersen,
Syrenvej 26\5683 Haarby

Logisrnose Kapel:
26.04.13 Svend Uldal Hansson, Landa 44,

Viede:

5683 Haarby
1

2.05. 13: MagnusVilhelm Jorgensen,
Bogeve.l 27 ,5683 Haarby

26.05.13 Milla Balkemose Nordstrom,
Lando 5,1, 5683 Haarby

Dade fra Haarby Sogn
Begravede eller bisat fra kirken:
14.05. 13: Lisbeth Merete Pedersen.

11.05.13: Daniei Brovn Pedersen og
Mie Nicoline Dittmann, Egevej 77,
5683 Haarby
25.05.13:. Kenneth Berg og
Jane Berg Stentebjerg,
Birkewedvej e n 1 3, 5290 Marslev
27 .07.13:. Morten Bastrup Kold og
EvelineVerdade Polezel,
Algade 31, 1 ,5683 Haarby

Nordre Landevej 12,
5900 Pu6P'O n*
27.06.13: Hans Bent Larsen, Mollevej 5,
5683 Haarby

Nyt fra rnenighedsrfldet efterflr
Pr. 1. september 201,3 tiltreder Ole Hyldegaard
Hansen som provst for Assens provsti. Han afla-

2013

strrber at det bliver til mindst mulig gene for
adgangen til kirken.

Minikonfirmandundervisningen fortsrtter i dette nye skoleir, med tilbud ti1 3. A klassen i efternret og 3. B klassen i foriret. Det vi1 vaere et
permanent tilbud fremover, og undervisningen
varetages afAdam Boas og Lydia Zachariassen.
Si vil jeg igen opfordre til at bruge sognets hjemmeside www.haarby-kirke. dk, hvor alle gudstjenester og arrangementer er opdaterede. Referater fra menighedsridsmoder og ridets irsberetning er ligeledes at finde pi siden.

Der er flere sprndende arrangementer i efteriret,

Kirsten Dahl Andersen

Jakob Hvidt, der gik pi pension i dette forir.
Ole Hyldegaard Hansen kommer fra en stilling

ser

som prrst ved Hammel. Fra Haar\ sogn byder
vi ham velkommen.
Vi pibegynder arbejdet med udskiftning af taget

pi

vibenhusets indgangside

i

efteriret.

Vi til-

og som omtales andetsteds.

':;;:

Efterirstilbud til alle

- IJanset hvor rneget eller lidt rnan ved om
og kommer i kirken
Hvad skal vi egentligt med kirken og gudstjenesten?

Med udgangspunkt i korte oplrg og dagsaktuelle emner vil vi helt uforrnelt forsoge at spore os
ind pi, hvad det vil sige at v&re kristen, og hvad
vi kan/skal bruge kirken og gudstjenesten til?

t{aarby KirLe
Logismose

Vi msdes over tre aftener fra kl. 18.30 t1l ca.27.
Vi starter med lidt mad (menighedsridet er vrrt),
for vi tager fat pi snakken. Derfor er det nodvendigt med tilmelding senest d. 17. oktober til
Adam Boas, mail adbo@km.dk eller 64731016.
Modeaftener: 23. oktober,30. oktober og 6. november.
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Kalel

Velkommen tll Haarby Khke

B*8
{tfur

Ser S & i6t dan*a M$yl1*.r h dd *d
oce,tc, u"
rrM rl'o-rl$, nn a lw!*!e
t. rer .r.i.fi6rl&
4a. rI ed.t !/ihc. d* n.. hr. tuMd

K*A

.tuoe,. .t d.r

**.

* 5&*d

lnner

I

v.! rdr.r

Hjernrnesiden www.haarby-kirke. dk
Navnet er det samme, men designet er rndret pr. 1. juni til et mere moderne og tidsvarende udtryk.
Siden vil indeholde flere informationer og opdateres lsbende.
Sogneprrst Adam Boas, Mollevej L7,Haarby,64731016, mail adbo@km.dk
Formand Kirsten DahlAndersen, Holmevej 1,Haarby,64732322,ne1lemose@dadlnet.dk
Graver Arne Boje, 64732499,treffes formiddage og efter aftale undt. mandag 9-9.30 og 12-12.30

haarbykirke@mail..dk

Gudstjenestetider
2.

i Haarby kirke:

sept. l4.s.e.trinitatis

11*19
6,2,1-3.1
Lukas 7, I 1-17
Lukas 17,

8 sept. l5.s.e.trinitatis

Matt.

10.00
10.00

Boas

Iloas

sept. l6.s.e.trinitatis
9.00 L. Hansen
sept. Hostgudstjeneste m. kirkefrokost pi Haarbv Efterskole 10.00 Boas
sept. lS.s.e.trinitatis
Matt.22,34-16
10.00 Boas
6. oktober l9.s.e.trinitatis
Markus 2, 1-12
9.00 L.Hansen

15
22
29.

13. oktober Familiegudstjeneste m. minikonfirnrandernes afllutning 10.()() Boas
20. oktober 2l.s.e.trinitatis
10.00 Boas
Joh.4.,t6-53
27. oktober 22.s.e.trinitatis
Matt. 18, 2l-35
10.00 l]oas

3.

10. nov.
17. nov

Allehelgen
24.s. e.trinitatis
25.s. e. trinitatis

24. nov

Sidste sondag

nov.

Gudstjenester

sept.
27. okt.
24. nov.
29.

i kirkeiret

Mindegudstjeneste
Matt.9, 18-26

10.00

Boas

Man.24,15-28
Matt.25,31-46

10.00
10.00

Boas
Boas

Matr.22,34-46
Matt. 18,21-35
Matt.25,37-46

8.,+5

lJoas

fJ.45

Boas
Boas

9.00

L. Hansen

pd Logismose Kapel
l8.s.e.trin-itatis
22.s.e.triniratis
Sidste sondag

i kirkeiret

Kirkebil ksrer hver sondag og bestilles dagen for

.,,,*,,,,r,,,,0,,.-"'

pi

8.45

tlf .6474 1646
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Hostgudstjeneste

- og frokost

Der a{holdes hostgudstjeneste sondag clen
22. september, og for at gorc hojrnessen ekstra festlig opfordres n-renigheden til dagcn
for - altsi lordag dcn 21. - at allevere lidt af
irets host i prrstegarden, si der kan pvntes et
smukt'host-bord' i kirken.
Efter gudstjenesten er der 'host-frokost' pi
Haarby Efterskole.

Menighedsridet har besluttet at organisere
lrokosten som et'sammenskuds-arrangemen t',
og der{or vil medlemmer af menigheden i
lobet afsepternber bliv spurgt, om de kunne
trnke sig at bidrage ril frokostbordet. Udgiftcr
tii indkob vil blive refunderet, si det er altsi

kun arbejds-lonnen, man skal bidrage med.
Hvis du allerede nu ved, at du gerne vi1 bage
en leverpostej eller en trrte, lave et fad rned
pi1eg, bage en kage til kaffen e11er andet, mi
du meget gerne tage fat i et menighedsrddsmedlem og blive skrevet pl listen. Si henvender vi os senere" si vi kan fi koordineret
opg:lvcrne.
Frokosten starter pi efterskolen k1. 11.30 og
vi regner nred at vdre et par timer i hinandens
selskab. Det er gratis at deltage i kirlefrokosten.lnen man skal tilnrelde sig ssns51 nrandrg
den 16. september til: Anni Brejnholt. rlf.
28 49 26 1 t. info@ungkurs.dk

Mindegudstjenste
i Haarby Kirke
Allehelgens sondag den 3. novernber kl. 10.00
holder vi en \tille nrindrgudstjenesre for den
rgtefrlle, det familiemedlem e1ler den ven,

sorn ikke er her hngere. Ved gudsdenesten
bser vi alle navnene hojt pi begravede og
bisatte fra Haarby kirke i perioden fra Al1e

FOLKEKIRKE,N

Helgens sondag 2012 t1lA1le Helgens sondag
2013. Alle familier, hvorfra et navn l:eses op,

Iir

brev og invitation fbrinden.

Lret en salrne!
r gcnopf isk e n qanrnc1. Olsanistcn vi1 gcnnen'rgi ct par slhrrcr inden qudstJclle\tclr c.l. kl.
Elle

9.40-9.50 pl folgende sondage: den 8. september, den 13. oktober og den 17. november.

Redaktion: Adam Boas, Hanne Ploug-Sorensen, Anni Brejnholt og Kirsten Dahl Andersen, tlf.
64732322/24267599. Indleg tiI kirkebladet bedes afleveret senest den 3. november 2013.
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