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25 søndage i Faderens og Sønnens 
og Helligåndens navn

Ordet trinitatis betyder treenighed. Dermed er 
treenigheden overskriften for den lange række 
af søndage, som begynder i juni og varer indtil 
advent. Kirkeåret får altså lov at rinde ud med 
treenighedstemaet. Trinitatistiden er den lange 
finale der, så at sige, dokumenterer, at det, som 
vi har hørt, er virkeligt og sandt. Trinitatistiden 
er virkningens tid, hvor vi ser tilbage på Jesu liv. 
Vi ser tilbage på et liv, som vi efter jul, påske 
og pinse bedre kan forstå. Nu forstår vi bedre, 
hvordan Faderen, Sønnen og Helligånden var i 
denne mands liv, og det er jo derfor kirkeåret kan 
forekomme nogen, at være vendt om. Vi begyn-
der med Faderens regimente. Jesus som kommer 
til jorden som et udtryk for Faderens vilje med 
sin verden og dens befolkning. Gud lukker sig 
op for verden julenat. Derefter kommer påsken 
med Sønnens regimente og pinsen med Åndens 
regimente. Disse tre højtider kommer først, og 
siden kommer så i Trinitatistiden beretningerne 
om Jesu virke. Først substans, siden hverdagsliv. 
Sådan er det konstrueret, for at vi skal kunne 
forstå, at Jesu liv hele tiden var i hænderne på 
en guddommelig vilje, som gennemførte at ofre 
alt, hvad den havde, for menneskets skyld. Jesu 
liv var ikke tilfældigt, men det var et udtryk for, 
at ”således elskede Gud verden”. Med den bag-
grundsviden som jul, påske og pinse giver os, er 
vi meget bedre til at tolke de situationer i Jesu 
virke, som vi hører om i Trinitatistiden.  På den 
måde kan vi nu frem til advent nyde teksterne 
i gudstjenesten, fordi vi kender deres forudsæt-
ning. 
Selve navnet trinitatis har i sin betydning af tree-
nighed, noget med tallet tre at gøre. Dette tal 
spiller en stor rolle i Biblen – størst rolle vel-
sagtens i det gamle testamente. Dog er tallet 
tre også at finde i den sidste halvdel af Biblen.  
Jesus opstod efter tre dage, Peter fornægtede Jesus 
tre gange, Paulus taler om de tre dyder som tro, 
håb og kærlighed – og selvfølgelig skal man også 

nævne velsignelsen fra vores gudstjeneste, som et 
eksempel på de tre led fra det gamle testamentes 
4 Mosebog kap. 24 vers 26. 
Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade 
sit ansigt lyse over dig og være dig nådigt. Herren 
løfte sit åsyn på dig og give dig fred. 
Der er et utal af eksempler på testamenternes 
brug af tallet tre, men for Trinitatistiden er det  
afgørende, at vi bruger tallet tre til at tale om Gud 
som tre skikkelser; Fader, Søn og Helligånd. Det 
var kirkefaderen Tertullian (død 230 e.kr. ), som 
var den første, der brugte begrebet trinitas om 
Gud. Hans anliggende var at afklare, hvorledes 
forholdet var mellem Fader, Søn og Helligånd. 
Og det hastede med en afklaring, for kristen-
dommen var under anklage for flerguderi. Man 
hævdede, at de kristne havde tre guder, Fader, 
Søn og Helligånd, men Tertullian formulerede, 
at de tre skikkelser var én Gud. Det har siden 
været sådan i kristendommen, og selvom denne 
treenighedstanke er vanskelig, så er den meget 
vigtig for kristendommen. 
Man skal passe på, at talen om treenigheden ikke 
ender i spekulation og videnskabelighed. Guds 
enhed er aldeles nærværende tale, som betyder, 
at alt hvad det kristne menneske oplever gen-
nem et liv, uden videre kan henføres til Guds 
nåde og Guds vilje. Gud er ét, Han er ét ansvar, 
én barmhjertighed. Han er altings baggrund og 
altings årsag. Hans kærlighed og opsyn med os 
er indbefattet i al vor glæde og al vor sorg. Han 
er alle nuancer af et liv, det er trygt at sætte sin 
lid til denne enhed af Fader, Søn og Helligånd. 
Han skabte os og tager os bort igen, han gjorde 
dagene længere i foråret og nu gør han dem  
kortere igen. Alting er i hænderne på denne ene 
Gud, og den kristne opgave er at leve i taknem-
melighed og glæde. 
God sommer og god Trinitatistid.            

   Sognepræst Adam Boas

Koncerten med trioen Dissing, Dissing og Las 
blev lige nøjagtig den musikalske oplevelse, 
jeg havde håbet på
Suppleret af Charlotte Møller på kirkens  
orgel gav bandet i en 5-kvarter lang koncert 
deres fortolkninger af både kendte og mindre 
kendte af Bob Dylans sange.  
Ring Them Bells, som var koncertens ind-
ledningsnummer, blev efterfulgt af b.la. Like 
A Rolling Stone, Every Grain Of Sand, Man 
in the Long Black Coat, Lay Lady Lay og 
One More Cup Of Coffee.  Sange, som be-
tragtes som nogle af Dylans absolut bedste og 
som gav tilhørerne et indblik i den mangfol-
dighed, der er i Dylans tekster. Denne aften 
var der dog et klart fokus på hans religiøse 
sange.

Orkestret introducerede de enkelte numre 
med humor og varme, der bandt de enkelte 
numre sammen til en helstøbt helhed.  
En blues-rock-trio akkompagneret af kirke-
orgel! Kan man det? Ja, det kan man, og det 
var ren nydelse at høre de arrangementer, der 
er kommet ud af dette lidt specielle samar-
bejde.
Et særdeles lydhørt publikum – vel omkring 
300 personer - havde, efter klapsalverne at 
dømme, en særdeles fin aften i behageligt 
selskab med Bob Dylan og Dissing, Dissing 
og Las.  

Per Toft Johansen



Fra Kirkebogen:

Efter et forår med mange spændende og forskel-
lige arrangementer i kirken byder sommeren 
traditionelt på en mere stille periode. Vi indleder 
sommeren med vores friluftsgudstjeneste søndag 
den 7. juni, hvor også menighedsrådets årsberet-
ning vil blive fremlagt. Det vil være en beret-
ning om aktiviteter, om økonomi og   fremtidige 
planer for kirken. 
Vi vil gerne i menighedsrådet stile efter, at der 
kunne være en ”rød tråd” i vores arrangementer, 
og som også kunne trækkes op til søndagenes 
gudstjenester. Der er altid mange spændende 
emner at tage fat på, og gode ideer modtages 
med tak, ligesom praktisk assistance. 
Det er efterhånden velkendt, at der har været et 

højttalerproblem i kirken. Hovedkilden til pro-
blemet har vist sig at være forstyrrende signaler 
fra den nye telemast i byen, og efter forhand-
linger med telefirmaerne og telestyrelsen er der 
sket en bedring. Vi har tillige indkøbt nye højt-
talere, som bedre kan manøvrere ml. de forskel-
lige frekvenser. 
Forberedelserne til udskiftning af taget på våben-
huset skrider fremad, og der er udsigt til, at det 
kan påbegyndes i eftersommeren.
Vi glæder os over, at vi har fået indviet  
skovkirkegården, og vi håber, at området vil blive 
et areal, som kan bruges med respekt for formå-
let og til glæde og rekreation for hele sognet. 

 Kirsten Dahl Andersen

Begravede eller bisatte fra 
Haarby kirke: 
06.03.2015 Ellen Sofie Christensen, Haarby
14.03.2015 Susan Bruun Hansen, Flemløse
11.03.2015 Signe Anna Pedersen, Haarby
20.03.2015 Karoline Rasmussen, Haarby
24.03.2015 Frands Kristian Fraas Nielsen, 
 Haarby
24.03.2015 Inga Kirstine Christiansen, Haarby
08.04.2015 Poul Weidemann Larsen, Haarby
10.04.2015 Inger Dorthea Nielsen, Haarby
17.04.2015 Johanne Rhode Rosendahl Nielsen,
 Haarby

24.04.2015 Frank Rene Hansen, Assens
24.04.2015 Else Høyer, Jordløse, Haarby
30.04.2015 Harry Gaarsmand, Haarby

Døbte fra Haarby Kirke 
08.03.2015 Mikkel Krarup Danielsen, Haarby
08.03.2015 Merle Marie Skælbæk, Haarby
15.03.2015 Niklas Kim Nielsen, Haarby
15.03.2015 Shirkeline Silke Rosendal, Haarby
05.04.2015 Alberte Aagaard Bjarnt, Haarby
19.04.2015 Mathias Fenger Nilsen, Haarby
10.05.2015 Theo Lundsgaard Lyager, Haarby

Nyt fra menighedsrådet sommer 2015 

Leif Munk Hansen har Diplomeksamen fra Det 
Fynske Musikkonservatorium 1977 med hoved-
fag horn og bifag sang. 1978-92 ansat ved Den 
Jyske Opera.
Fra 1992 ansat som underviser ved Pårup Aften-
skole og Den Nye Daghøjskole i fagene sang, 
teori, klaver, og musikhistorie. Fra 2007 også 
formand for skolens bestyrelse. Desuden omfat-
tende virksomhed som korleder og instruktør.
Fra 2005 ansat som kirkesanger ved Haarby 
kirke.
Har også et aktivt virke som sanger, og synger 

p.t. med i “Andre Bygninger” på Den Fynske 
Opera.
Gik på del-efterløn novem-
ber 13., men fortsætter med 
en del andre aktivi-teter. Er 
meget glad for at være ansat 
som kirkesanger. Jeg synes, vi 
har en levende og engageret 
menighed, der gør det til en 
fornøjelse at være ansat ved 
Haarby Kirke.

Film og debat om aktiv/passiv dødshjælp 

Hvad laver kirkesangeren og hvem er han? 

Et stort emne blev berørt 
den eftermiddag/aften.
Den danske film “Stille hjerte”, blev - efter 
lidt tekniske problemer - vist for en fyldt sal 
i Haarby Bio.
En flot spillet film, der på fineste vis viste de 
dilemmaer, der kan opstå ved et menneskes 
ellers afklarede ønske om hjælp til at dø. 
I den efterfølgende debat i Præstegårdens 
konfirmandstue deltog de fleste af biografens 
gæster. Det gav lidt udfordring med hensyn 
til sidde-pladser, men alle fik en stol.
Efter sandwich med drikkelse, startede debat-
ten med et oplæg fra præst Adam Boas. De-
batten havde flere indlæg: fra familier til 

døde, hvor ønsket om ikke at fortsætte med 
behandling/medicin var blevet tilgodeset til 
de mere sundhedsfaglige sider.
Begreberne barmhjertighed, egoisme, ældre-
byrde, kærlighed, aktiv/passiv dødshjælp, og 
ikke mindst selvbestemmelsesretten blev 
vendt under debatten.
Under den efterfølgende kaffe var der en liv-
lig “summen” omkring bordene. 
Vi skiltes efter en aften med et alvorligt dog  
alligevel livsbekræftende emne. Der skulle  
ikke tages stilling til eget standpunkt, men 
måske gav aftenen noget at tænke over.
Tak til alle der var med, det var en dejlig af-
ten.                               Torhild F. Østergaard



    Gudstjenestetider i Haarby kirke:

Redaktion: Adam Boas, Hanne Ploug-Sørensen, Anni Brejnholt og Kirsten Dahl Andersen, tlf. 
64732322/24267599. Indlæg til kirkebladet bedes afleveret senest den 1. august 2015.
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Sognepræst Adam Boas, Møllevej 17, Haarby, 64731016, mail adbo@km.dk
Formand Kirsten Dahl Andersen, Holmevej 1, Haarby, 64732322, nellemose@dadlnet.dk
Graver Arne Bøje, 64732499, træffes formiddage og efter aftale undt. mandag 9-9.30 og 12-12.30 
haarbykirke@mail..dk

 7. juni 1.s.e. Trin Friluftsgudstjeneste v. Trunderupsøen 14.00 Boas
 14. juni 2.s.e. Trin Lukas 14, 16-24 9.00 Rasmussen
 21. juni 3.s.e. Trin Lukas 15, 1-10 10.00 Boas
 28. juni 4.s.e. Trin   Lukas 6, 36-42  9.00 Hansen

 5. juli 5.s.e. Trin Lukas 5, 1-111 9.00  Hansen
 12. juli 6.s.e. Trin Matt 5, 20-26 10.00 Hansen
 19. juli 7.s.e. Trin Lukas 19, 1-10 10.00 Boas
 26. juli 8.s.e. Trin Matt 7, 15-21 10.00 Boas

 2. august 9.s.e. Trin Lukas 16, 1-9 10.00 Boas
 9. august 10.s.e. Trin Lukas 19, 41-48 10.00 Boas
 16. august 11.s.e. Trin Lukas 18, 9-14 10.00 Boas
 23. august 12.s.e. Trin Markus 7, 31-37 9.00 Hansen
 30. august 13.s.e. Trin Lukas 10, 23-37     Høstgudstjeneste 10.00 Boas

Gudstjenester på Løgismose Kapel
 21. juni 3.s.e. Trin Lukas 15, 1-10  8.45 Boas
 26. juli 8.s.e. Trin Matt 7, 15-21 8.45 Boas

Kirkebil kører hver søndag og bestilles dagen før på tlf 65 50 50 50

I perioden 12-14. juni kan man møde folkekirken 
på en stand ved Det Fynske Dyrskue. Projektet 
er tilrettelagt i Assens Provsti og har fået støtte 
fra Assens, Hjallese og Skt. Knuds Provstier. Tan-
ken bag projektet er, at hvor mange mennesker 
samles, der må også folkekirken være tilstede. 
Det Fynske Dyrskue samler hvert år 50.000 
mennesker. Erfaringer fra folkekirkens stand på 
dyrskuet i Herning viser, at folk meget gerne 
besøger folkekirkens stand og udveksler erfar-

inger af kirkelige aktiviteter og giver deres hold-
ning til kende om den aktuelle kirkelige debat. 
Det kunne sagtens være, at folk i år mener noget 
om hvorvidt præsterne personligt skal tro på op-
standelsen eller ej, eller mener noget om vielser 
i det fri. 
Kig forbi til en kop kaffe på stand nr. 268, her vil 
der være præster og menighedsrådsmedlemmer 
til stede – også fra Haarby.

Søndag den 30. august er der 
høstgudstjeneste i Haarby kirke kl. 10.00
Efter gudstjenesten spiser vi høstfrokost på Haar-
by Efterskole. 
Maden laves på Efterskolen til os til en pris af kr. 
50,- pr. deltager. Tilmelding til Adam Boas på tlf. 

64731016 eller mail adbo@km.dk senest fredag 
den 14. august.
Til høstbordet i kirken modtages med tak 
overskud af frugt og grønt. Bedes afleveret i 
præstegården lørdag den 29. august.

Folkekirken på Det fynske Dyrskue

Høstgudstjeneste den 30. august

    Husk friluftsgudstjenesten 
Søndag den 7. juni kl. 14 
ved Trunderupsøen
Basunist Ole Thrane medvirker. Efter gudstjenesten 
serveres kage og kaffe/the og menighedsrådets års-
beretning vil blive fremlagt. 
Man er velkommen allerede fra kl. 13, hvor man 
kan spise sin medbragte mad i den skønne natur. 
Adgang fra Trunderupvej, medbring gerne stole. 
I tilfælde af uophørlig regn afholdes gudstjenesten i 
kirken kl. 14 i stedet. 

Aktivitetsudvalget


