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ffi Krere konfirrnander og brudepar - tak,
fordi I viser os, hvad livet handler orn!

Pi en af de varme forirsdage hvor vejret var in-
diskutabelt godt, begav jeg -ig i haven. Her traf
jeg en mand, der kom giende ad Mollevej. Der
kunne ikke vrre to meninger om det gode vejr
og heller ikke to meninger om, at det var godt
for irets konfirmander, at de kunne fejre den
store dag i hojt solskin. For manden gik, kom
han med en slutbemrrkning, som lige nojagtig
rummede ghden over noget, som engang var,
men ogsi vemoden over, at det horte fortiden til.
Han sagde, at det snart var alt for hnge siden, at
han som konfirmand trak i sit pxne marke toj.
Og det kan jo hurtigt blive fortid med det prne
marke to1 og de personlige fester i kirken. En
barnedib, en konfirmation og et bryllup e11er to,
og si taler vi om det alt samrnen i datid. Der
var nu ogsi si meget praktisk forbundet med de

fester. Det har vi da overbevist os selv om. En
dib for traditionens skyld, en konfirmation for
gavernes skyld og et bryllup for forddremyn-
dighedens skyld. Men enhver, som har stiet d6r
ved alteret, ved ogsi, at man i et kort ojeblik
fslte, at det festlige toj egentlig markerede det
troens Ja, som man lfgav foran Gud og de folk,
der var til stede.

Nir jeg forbereder en konfirmand eller et
brudepar pi den store dag i kirken, si appel-
ierer jeg ofte til, at de ogsi mi opleve dagen og
fornemme dens storhed, men den siags er altid
oppe imod de store krrfter, som alt det praktiske
og nervositeten udgor.Vi; som ser dem gi frem
mod alteret, vi, som er blevet rldre, vi trnker
ofte, at det var skont, om vi endnu engang kunne
ikhde os festtojet og marchere frem mod Gud
og takke ja til hans beskyttelse og folgeskab ud
igennem livets hvirvelstorme.
Men vi var der jo.Vi stod der selv engang.Vi fik
det hele med og vandrer stadig rundt i iivet med
Guds beskyttelse og et sus af den ind, som satte

sig i os dengang for lrnge siden. Krre konfir-
mander og brudepar, tak fordi I minder os om,
at vi selv stod der engang.Tak fordi I rninder os

om det iille ja, som ogsi vi engang tog med os

ind i fremtiden.

Jeg er ofte blevet spurgt, om det ikke er lidt

mrrkvardigt med hele det scenarie, der er om-
kring et bryllup. Og vist er det, at det er let at
undgi der hele. Man kan bare gi pi ridhuset og
fi et glas lunkent rosevin og hore ridmandens
standardtale. Men det er ogsi muligt at blive
viet i en kirke, hvor meget-af begivenheden ud-
spiller sig som et lille stykke over det vigtigste i
livet. Det er jo ikke tilfrldig, at brudgomrnen
skal vente nervost. Det skal jo vrre si tet som
muligt pi ulideligt, at vente og hibe konstant,
at dromrne og at holde fast pi sine dromme, si
hnge som muligt. Det s'er vi alle sammen, nir
vi kigger op pi brudgommen. Pi den mide ser

vi, hvad vi si udmrrket kender fra vores eget liv.
At ogsi vi har hibet og vrret fulde af hngsel
og stadig er det. Da straks, kommer bruden ind
i kirken. De er lykkelige for at se hinanden. Det
var alligevel godt, at de bevarede hibet og holdt
ud. Det er den evangeliske forkyndelse, at vi skal

t"j*# 
og bevare hibet, for det skal nok gi alt

De msdes ved alteret og siger ja tll at tage en
chance med krrlighed og trofasthed og hib for
et langt og lykkeligt liv sammen. De gar det stik
imod alle de odds, der siger, at mange brudepar
bliver skilt igen, de gor det imod de odds, der
siger. at verden nrrmest gir under, og at det nr-
sten er hypotetisk at dromme om lykke og godt
helbred. Men de gor det! De kommer til kirke
i deres pr;ne tsj og griber Guds velsignelse og
tager den med sig ud i verden. Hvad der senere

blev af dem, det ved vi dirlig nok. Men vi ved,
at de var der - og vi si dem gribe det, som giver
mod pi livet, og som styrker vores krrfter.
Tak fordi I viser os, hvad livet handler om. Tak
fordi I minder os om, at nok er de personlige
fester blevet fortid for mange af os, men at vi si
miske deraf kommer til at trnke pi, at selv en
gudstjeneste i hverdagstoj er en lille fornyelse af
det ja, vi engang gav til Gud, og som han gav
til os. Der er stadig kraft og sryrke at hente, si
vi vover en chance imod alle odds. Tak fordi I
minder os om det.

Sogneprest Adam Boas
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ffi Kristendornskursus over tre aftener
Menighedsridet indbyder i efteriret til en lille
kursusrrkke, med sivel en indforing i kristen-
dom og gudstjeneste, som en debat omkring
centrale emner. Aftenerne ledes afAdam Boas.
Kursusrrkken strckker sig over 3 {tener,23.,30.
oktober og 6. novemb er H. L9-2L .

Menighedsridet er vrrt for et let traktement un-
dervejs, hvodor tilmelding vil vrre nodvendig.
Lrs meget mere i neste nummer af kirkebladet
og pi hjemmesiden
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ffi Fra Kirkebogen:
Dabte i Haarby Kirke og
Logisrnose Kapel:
03.02. 13:Julie Keldsen Gandrup

PPanelevej 3,HaarbY
03.02.13: Mike Larsen

Skolevej 18, Haarby
77 .03.13: Lasse Lindekilde Nielsen

Filippavrnget 6, Haarby
31,.03.1,3: Freja Renner SkytThor

Rousehojvej 1 1, Bellinge
74.04.73: Daniel Fenger Nielsen

Vissenbj ergvej 3, Tomrnerup
21.04.13:. Alma Kirstine Pedersen

Strandgade 29,Haarby
26.04.1,3: Svend Uldal Flansen

Landa 44,Haarby

Dade fra Haarby Sogn
Begravede eller bisat fra kirken:
24.07.I3: Arne Bo Madsen
28.07.13: Karl Erik Hansen

30.01. 13: Thorkil Jensen
04.02.13: OdaAndersen
08.02. 13: Anette Christensen
15.02.73: Inge Elisa Howang
28.02.13: Signe Henriksen
02.03.1,3: IbVestergaard Nielsen
06.03. 1 3: Jens Karl Jensen Howang
1 4.03.1,3 : Ahnelise Jorgensen
24.03.73: Poul Damsbo
30.03. 13: Niels Jorgen Hansen
04.04.1,3: Karlo Rejner Hansen
1,4.04.I3: Elise Marie Johansen Rasmussen
22.04.1,3: Ebba Rigmor Rasmussen
22.1,4.1,3: Rosa Helga Nielsen
23.04.13 Arne Petersen
3O.O4.B Maiken Arleen Kreiberg Guldhammer
04.05.13 Karen Abelone Flansen

Viede:
16.02.13l. Mike Kreiberg Andersen og

Maiken Arleen Rasmussen,
Bogevej 4E,Haarby

ffi Nyt fra rnenighedsrfldet soffiner 2013
Flere har sikkert bemrrket at det er blevet mere
ibent omkring kirken. Flere store treer er frldet
pga. sygdom i trrerne.
Sekretrr Elin Andersen, der har varetaget op-
gaver som kirkebogsforing. personregistrering og
attestskrivning, er giet pi pension.Vi siger Elin
tak for mange irs dygtigt arbejde. Til at overtage
opgaverne har vi indgiet et samarbejde med As-
sens sogn, som ogsi skulle nybesette kordegne-
stillingen. Den nyansatte kordegn Lars Johansen,
skal varetage opgaverne for Haarby sogrr. De
fleste opgaver lsses elektronisk, og Lars Johan-
sen vil vrre i Haar\ prrstegird et par gange
om mineden, hvorfor man som borger ikke vil
kunne opleve nogen forskel.
Menighedsridet har fordelt indsamlingerne i
kirken mellem Bibelselskabet. omkring Lytlr,

KFUM og K i piskedagene, Kirkens Korshrr i
hostperioden, og Rode Kors, Haarby afdeling i
adventstiden.
Arsregnskabe t 2072 er afsluttet og godkendt af
menighedsridet. Der er et mindre rihderskud pi
17.000 pga. udgifter i forbindelse med preste-
skift. Underskuddet drkkes af opsparede midler
og pivirker ikke den daglige drift. Nrste 5rs bud-
get er ved at blive lagt, belobspammen er uandrbt
og budgettet vil blive fremlagt pi menigheds-
ridsmodet den 11. juni, hvor alle er velkomne.
Menighedsridets iriberetning vil blive fremlagt i
forb. med friluftsgudstjenesten den 9. juni.
Vi har i ridet drsftet forslag om opsrtning af
projektorer til belysni.ng af kirken i adventstiden,
men der var ikke flertal for forslaget.

Kirsten Dahl Andersen
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Sogneprrst Adam B oas, Mollevej 17, Haarby, 6 47 3 10 1, 6, mail adb o @km. dk
Formand Kirsten DahlAndersen, Holmevej 7,Haarby,64732322,ne11emose@dadlnet.dk
Graver Arne Boje, 64732499,trrffes forrniddage og efter aftale undt. mandag 9-9.30 og 72-72.30
haarbykirke@mail..dk



Ferie: Adam Boas holder ferie den 24. jrm 2013 t1l den 20. juli 2013 begge dage incl.

I den periode treffes sognepr€st Leni Hansen, Flemlose.T1f. 64721023

ffi Minikonfirrnander 2013'2014
Nu kan man tilmelde sig minikonfirmandunder- Eleverne bliver hentet i klassen onsdage efter

visningen for elever i 3. klasse. sidste klassetime og fulgt tilbage til skolen igen

: a hlldet begynder onsdag den 28. august og efter ca. halvanden time. Mere prrcise tidspunk-

holder afslutniigsgudstjeneste den 13. oktober ter sendes ud over forrldreintra, nir skolens ske-

2013 kl. 10. ma ligger fast.

3 B holdet begynder onsdag den22. jamar 2014 Man tilmelder sig pi mail til adbo@km.dk e11er

og holder afslutningsgudstjeneste den 2. marts telefon 64731'01'6'

201 3 kl. 10.

ffi FOrste rninikonfirrnand-sreson var en god oplevelse
Vi har nu haft det forste minikonfirmandhold i
Haarby. Det var en god tid. Det overraskede mig,
at bornene virkelig havde en god viden om kri-
stendom allerede pi 3. klassetrin. Men si blev det
jo lettere at bruge tid pi si mange andre gode

ting. Vi fik lavet et godt skuespil om Jesus og

Zakrus, fik sunget bede salmer og sange i kirken

- og vi var i kirketirnetl Det viste sig, at det er

lettere at komrne derop, end det er at komme
ned. Men hvis a1le har de bsrn de skal bruge, si
lykkedes det jo at fi dem a1le ned igen. Der har

vtret mange gode oplevelser med bornene, og

Lydia og jeg ghder os til et nyt hold til efterlret
og et hold ti1 foriret 

'r"n' ,ornrrrortAdam Boas

ffi Konfirrnandindskrivning
Der afholdes obligatorisk konfirmandindskriv-
ning for a1le nye konfirmander fredag den 30.

august 2013 mellem kl. 15-18 i konfirmand=
stuen v. prrstegerden. Man moder op indenfor
tidsrummet, a1t efter hvad der passer bedst pi
efltermiddagen.
Man bedes overveje, hvilken dag man onsker
konfirmation i 20L4. Der er mulighed for den

Redaktion: Adam Boas, Harine Ploug-sorensen, Anni Brejnholt og Kirsten Dahl Andersen, tll
64732322/24267599.Indhg ti1 kirkebladet bedes afleveret senest den 3. august 2013.

for 2013-L4
27 . aprtl2014 H.10 og den 4. maj 20141d,. 1'0.

Man bedes ligeledes overveje, om man snsker
at benytte konfirmandundervisningen torsdag

morgen fra 8-9.1,5 el1er konfirmandundervis-
ningen torsdag efternriddag fra 13.45 til 15'00

Forste konfirmandundervisning er torsdag den

5. september 2013.

Gdsk 6473 20 61


