
HAARBY SOGN . NR. 1 
',t0 . Juni 2014 .34. ARGANC



I En flig af nfldens trone.
Du lille anemone, hvor er din skaber stor!

At betragte naturen er det naturligste af alt. Lige
si naturligt som d6t at vi lerer rettidig omhu for
de korte sksnne ojeblikke. Nu er forirets blom-
ster borte og anemonen med. Men havde man
omhu for det korte sksnne ojeblik, da si man
miske et glimt af skaberen pi sin trone.Var det
lidt af det himmelske, vi si?
For nylig si jeg Soren Ryges program om Maja
Lisa Engelhardt. Hun besogte Soren Ryge og
fik lov at skabe kunst af tusind blomsterhove-
der fra georginer. Hun sagde: " Min far sidder i
himlen og folder sine hender, for d6t at plukke
hovederne af georginerne, det fik vi aldrig lov
til ". Men,nu stod hun der med tusinde blom-
ster i tusinde farver, og hun skabte sit kunswrrk;
" Slottet i Vesterled ". Det udtryk stammer fra
salmebogen og er vores fattige ord om den him-
melske skonhed. Det var netop kunsten for En-
gelhardt at lade sig rive med af alt det smukke og
at forbinde det med sin fsrste indskydelse. Den
forste indskydelse var ibenbart himmelsk. Og
det kan vel ikke afvises, at sksnheden 6r en flig
af nidens trone. Da kan vi ikke vere omhygge-
lige nok med at samle sammen af de skonne oje-
blikke, som forir og sorrrrner giver os.

Filosoffen Parmenides siger: " For at noget kan
blive til for vore ojne, si mi der nodvendigvis
vere noget det opstir af, og det sidste afdisse led
mi vere utilblevet, idet man dog mi standse et
sted ". Miske viser den utilblevne.skaber sig i de

skonne glimt, som opstir for ojnene af os. Mitte
vi aldrig blive for fine eller for travle til at samle
dem op.
Sporgsmilet er si, hvor vi gar hen med de smuk-
ke oplevelser. Det sporgsmil har altid v€ret en
udfordring for det kristne menneske. Hvordan
betaler vi Gud tilbage? Det sporgsmil har elever-
ne pi Haar\ Efterskole fundet svaret pi. For
nylig holdt de " giv-tilbage-dag ", ogjeg bad fre

elever om at skrive en lille artikel til kirkebladet
om deres projekt. Her er, hvadJesper, Stage, Rik-
ke og Ditte, Haar\ Efterskole 2013-2014 skrev:

" Pfr Haarby Efterskole har vi nu i snart to mdneder

pruuet at eJterleue tanken om at " giue tilbage ". Crun-
den til, at ui startede perioden, uar at vi ville sette

Jokus pfr atfi andrc til at smile og at sprede glede.Vi
startede det internt her pfr eJterskolen vedJ.eks. at lobe

moryenlob for en anden ele4 seruere morgenmad pd
sengenfor sine verekeskaffiffieratc1 men ogsfr ued smd

simple ting, som at holde doren Jor den, der kommer

bag dig. I bund og grund handler det om de smi gode

gerninger i lobet aJ dagen og om ilet at se,huor lidt der

skal til for at plante et smil pi andres leber.

IJorbindelse rneil den periode har ui arrangeret en giv-
tilbage dag. Pd denne dag uil ui gerne takke borgerne

her i byen Jor at fi lou at benytte os af byens Jonet-
ninger og faciliteter. Det har ui gjort ued at hjelpe til
rundt omkring i byen uedf.eks. at uande gravstederne,

andre hor lauet aktiuiteter rundt omkring i bsrnehauer

og institutioner. Der uar ogsd eleuer, som uar pfr eldre-
centeretJor at synge og skabe en god stemning.

Vi bleu modt af borgere, som spurgte, huad ui skulle

hauefor sidanne gerninger sfi som at raske.ruderne pfr
deres bil. Hertil uar suaret blot, at vi onsker atJormidle
budskabet om at giue tilbage og at gorefolk opmerk-
sotnme pd at sende stnil til dem, de moder pd deres uej

og dermed fi en smiite til at brede sig, der i lengden
kunne uere med til at giueJolk en bedre dag, ja mdske

endda et bedre liu ".

Tak til de fire elever fra Haarby Efterskole. Thk
fordi I kom til Haarby og skabte god stemning
og smittede os med taknemmelighed. Tilbage
stir kun at onske alle en god sommer. Nyd oje-
blikkene, se det store i de smi ting - og giv
tilbage. Rigug god sommer.

Sogneprest Adam Boas

-

I Hvad laver en organist?
Organistens primere opgave er at spille til g"&-
tjenester og kirkelige handlinger, nemlig at vrlge
passende musik til indledning og afslutning og
at ledsage salmerne. Jeg lader rnig oftest inspi-
rere af prrstens valg af gudstjenestens salmer,
selv om jeg ikke spiller orgelkoraler,.dvs. stykker
som indeholder en salmerr.relodi. Ved hojtiderne

- advent, jul, pSske og pinse - begynder jeg at
forberede mig et par mineder i forvejen. Pi det
tidspunkt behoverjeg ikke at kende de najagSige

salmer. Selvom jeg har vrret organist i nesten
60 ir og har et stort repertoire, viljeg gerne lrre
nye srykker hele tiden.
Ved bryllupper og begravelser er de pirorendes
valg af salmer ogsi en inspiration, og efter onske
spiller jeg serlige stykker efter aftale med pra-
sten. Hvis noderne kan skaffes, og stykket er eg-
net til at spille pi orgel, vil jeg gerne imodekom-
me de pirorendes onsker.

Lydia Zaehariassen, organist



ffi Fra Kirkebogen:
Dsbte i Haarby Kirke:
9.2. SebastianlngemannJensen,

Algade 49,5683 Haarby
9.3. Emily Rose Have Rasmussen,

Assensvej 124, 5620 Glamsbjerg
6.4. Livia Poulsen Larsen,

Bogevej 116, 5683 Haarby
11.5. AneMaiVellingAndersen,

Ingrid MarieVej 2,5683 Haarby
Dobte pi Logisrnose Kapel
30.3. LauritsEldahlJensen,

Dorthealundsvej 1, 5683 Haarby

Dsde fra Haarby Sogn
Begravede eller bisatte fra kirken:
13.2. Mette Ostergaard Nielsen,

Filippavenget 6, 5683 Haar\
13.2. Jens Kristian Andersen,

Syrenvej 24 C,5683 Haarby
19.2. Anna Marie MargretheJensen,

Syrenvej 24, 5683 Haarby

22.2. Jytte Hansen,
Sydmarksvej 4, 5690 Tomrnerup

22.2. Gerda Ellemann Nielsen,
Syrenvej 26 G,5683 Haarby

14.3. Karen Kristine Alro Bech,
Landovrnget 5, 5683 Haarby

22.3. Ellen Margrethe Stage,
Mosevangen 1, 5683 Haarby

25.3. HerlufAnkerJohannes Larsen,
Syrenvej 26 8,5683 Haarby

28.3. GunnerAlfred Christensen,
Syrenvej 2,5683 Haarby

1.4. Ellen Lykke Andersen,
Strandgade 81, 5683 Haarby

4.4. Marie Banke Lindekilde,
Th. Bangsvej 4,5620 Glamsbjerg

5.4. KarenJensen Storm,
Th. Bangsvej 4,5620 Glamsbjerg

19.4. ArthurChristensen,
Strandgade 84, 5683 Haarby

13.5. Tage Oskar Madsen,
Strandbyvej 26, 5683 Haar\

w
ffi Nyt fra rnenighedsrfldet sorrmer 2014
Haarby sogn byder sommeren velkommen med
friluftsgudstlenesten ssndag den 1. juni kl. 14
ved Tiunderupsoen. Menighedsridets irsberet-
ning vil'ogsi blive fremlagt denne eftermiddag,
hvor der kort vil blive orienteret om kirkens ak-
tiviteter og okonomi.
Regnskabssystemerne i sognene er rndret,
siledes at det er muligt at vurdere, hvad det
koster at drive de forskellige enheder i forbindelse
med kirken.Vi administrer den lokale kirkeskat,
som kun betales af Folkekirkemedlemmer, og
den udgor ca. 75o/o af Folkekirkens skonomi.
Iser er der fokus pi udgifterne til kirkegirdene,
som helst skal vrre udgiftsneutrale. Men der er
opgaver pi vore kirkegirde, som er et anliggende
for hele sognet og ikke kun for gravstedsejerne.
Provstiudvalgene har rettigheder til at fastlrgge
taksterne pi kirkegirdene, men der er store for-
skelle de enkelte kirkegirde i provstiet imellem,
og det opfordrer vi provstiudvalget til at vrre
opmrrksom p5.

Haarby kirkegird har altid vrret veldrevet. For
over 30 ir siden blev der tilkobt skov, som ligger
i umiddelbar forlengelse af kirkegirden. Det har
fra starten vrret hensigten, at der skulle oprettes
gravpladser i skovomridet. Vi er nu i menig-
hedsridet begyndt at arbejde med udvikling af
skovkirkegirden, lige som vi ogsi arbejder pi at
f5 gravpladser pi arealerne ner kirken.Jeg for-
venter at kunne informere mere, efterhinden
som arbejdet skrider frem.
Pi landsplan arbejdes der med en rndring/mod-
ernisering af Folkekirkens sryreform. Efter irs
udvalgsarbejde og debatmoder i hele landet er
der nu udkommet en betrnkning, som forment-
lig vil danne grundlag for et lovforslag, der vil

give kirken storre indflydelse pi egen okonomi.
Man vil lovfrste bispekollegiet, der kan udtale
sig pi kirkens vegne, og man vil indfare et Fri-
lesudvalg. Dette udvalg skal have kompetence
til at fastlrgge landskirkeskattens storrelse og
budget for fallesfonden. Statens tilskud til
folkekirken skal omlegges til et ikke-oremrrket
bloktilsktid. Landskirkeskat, som kun udgor en
lille del af Folkekirkens skonomi, betales af alle,
uanset medlemskab af Folkekirken, og drk-
ker udgifter til personregistrering. Fellesfonden
drkker udgifter til aflonning.af prester, provster
og biskopper, og disses pensioner. Der gives der-
ved mulighed for at beslutning om placering af
prestestillinger kan gores mere fleksibel.Bidrag til
Frllesfonden betales kun af Folkekirkemedlem-
mer, og udgar ca. 15% af kirkens skonomi.
Frllesudvalget skal besti af 26 medlemmer, her-
af 7 gejstlige (biskopper, prester, provster). 10
medlemmer vrlges af menighedsridsmedlem-
mer i de 10 stifter, og ovrige pladser fordeles til
forskellige kirkelige organisationer og mindretal.
Frllesudvalget kan samrnen med Bispekollegiet
komme med forslag til endringer i kirkens indre
anliggender. Disse omhandler gudstjenesteord-
ninger og ritualer. Minister og Dronning har den
endelige beslutning.
Miske kan det skerpe interessen for valg til
menighedsridene, ellers vil forsiaget ikke gore
Folkekirken mere demokratisk.Vi har i Haarby
menighedsrid ogsi vrret inviteret til debatmsder
og skal drofte forslaget pi vores msde. Las evt.
mere om forslaget pi www. Menighedsraad.dk.

Kirsten DahI Andersen

W

Hjernmesiden www.haarby-kirke. dk
Siden indeholder mange informationer og opdateres

- og nu er Haarby Kirke ogs5 at finde pi Facebook.
labende-



Gudstjenestetider i Haarby kirke:
1. juni
8. juni
9. juni

15. juni
22. juni
29. juni

6. juli
13. juii
20. juli
27. juli

3. august
10. august
17. august
24. august
31. august

8. juni
27. juk

14.00 Boas
10.00 Boas
10.00 Boas
10.00 Boas
9.00 L. Hansen
9.00 L. Hansen

10.00 L. Hansen
9.00 L. Hansen

10.00 Iloas
i0.00 Boas

10.00 Boas
10.00 Boas
10.00 Boas
10.00 Boas
i0.00 Boas

8.45 Boas
8.45 Boas
8.45 Boas

6.s.e.piske Friluftsgudstjenestev,Trunderupsoen
Pinsedag Joh.14,15-21
2.Pinsedag Joh.6,44-51
Trinitatis Matt. 28, 16-20
1.s.e.trin Luk. 12,13-21
2.s.e.trin Luk. 14,25-35

3.s.e.trin Luk. 15, 11-32
4.s.e.trin Matt. 5,43-48
S.s.e.trin Matt. 16,13-26
6.s.e.trin Matt. 1.9,26-36

7.s.e.trin Matt. 10,24-31
8.s.e.trin Matt.7,22-29 Kirkekafre
9.s.e.trin Luk. 12,32-48
10.s.e.trin Matt.1L,1,6-24
11.s.e.trin Luk. 7, 36-50

Gudstjenester p& Logismose Kapel
Pinsedag Joh.74,15-21
6.s.e.trin Matt. 19, 1"6-26

31. august 11.s.e.trin Luk.7,36-50

Kirkebil korer hver sandag og bestilles dagen for pt tlf 65 50 50 50

SogneprestAdarn Boas holder ferie fra 20. juni til 18. juli.
Embedet passes af Sogneprest Leni }Iansen, Flemlose, telefon 64721023

Husk frilufts gu dstj enesten

Sondag den 1.juni kl.14 vedTrunderupsoen.

Sitl-cnrt vcjrct c'r' nred os. vil r.r Gjle en god qntls-
tjeneste i den fl-ic n;rtr,rr. Efter quclstjcn.'ster-r

sel'veres kal1e/the oq k.rqc'. og nieniqheclsr.rdcts ;rls-
bcretninq vil bhve ti'erril:rst.
Man cr velkonrnren allered.' ti'.r k1. 13. llor- nun
k:rn spisc sin nre'clbr:tqtc nr.rd letl b.rlsterlerrrc.
Medbring qerne stole.
I tilfulcie af uopl.rorliq resrl\'c'jr afholdes qudstjcne-
stcn r kirken ki. I -1 i stedet.

--1 Arr lr ter.ir rril rilrrr,i

flenriette Brigham, Haarby
- Deltog i pilgrimsvandringen
2. piskedag.
"Det var en rigtig fin dag med gudstje-
neste, vandring i den sksnne natur omkring
byen, madpakker og motion samt hyggeligt
sanlvrr nred andre ltra byen.

Jeg hiber, det kan blir-e en tradition, og at

flere og flere vil deltage ir for 5r".

Soqncprcst Ad:rrn Ilo:rs. Mollevg 17, Hrrrrb,r,. (r-17i1()16, nrail adbo@knr.clk
Fcrrrrrrncl I{ilsten L)ahl Ande rse n, Holnr*,ej 1. Haarb1,. 61732322, nellcnrose(,icladlnct.dk
Gr;rver Arne Boje, (t1732199. trlcllcs fornriclda*c og eltcr aitalc' r,rndt. nrancl:rq 9-9.30 og 12-12.30
h.r.rrbykilke@rrrlrrl.. dk
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