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Da over os det hele år
sin fred han lyser gerne,
og efter vinter kommer vår
Med sommer, korn og kerne
N.F.S. Grundtvig 1844 (DDS 734)

Børnesiden
sagde til disciplene, at de skulle sørge
for, at alle fik noget at spise. Og de
blev alle sammen mætte! Bagefter sagde Jesus til disciplene, at de skulle
samle alle de stykker sammen, der var
blevet levnet, og der blev samlet tolv
kurve fulde! Fordi Jesus er Guds søn,
kunne han gøre mere end fem tusind
mennesker mætte med fem brød og to
fisk.

En lille drengs madpakke

Da Jesus var tredive år gammel, begyndte han at lære mennesker om
Gud, og han begyndte også at gøre
mange undere og mirakler, som ingen
anden på jorden kunne gøre. Han udvalgte tolv mænd til at hjælpe sig, dem
kalder vi disciple.
Mange mange mennesker hørte om
Jesus og ville gerne se ham og lytte til,
hvad han sagde. Og alle steder, hvor
han kom, flokkedes de om ham.

Det var sandelig et mirakel.

En dag havde Jesus siddet lige fra
morgenstunden på en bjergskråning
og fortalt mennesker om Gud. Nu var
det ved at blive aften, og alle var sultne. Disciplene bad Jesus om at sende
folk tilbage til landsbyerne, så de kunne få noget at spise, men i stedet for
sagde han, at de selv skulle give dem
mad. Det blev de meget forbavsede
over, for de havde hverken mad eller
penge til at købe for.

Bordbøn

Å du som mættes lille fugl,
velsign vor mad å Gud.

En af disciplene, der hed Andreas,
fandt en lille dreng, der havde en madpakke. Det var ikke noget særlig stor
madpakke, kun fem brød og to små
fisk. Men den lille dreng ville gerne
dele, hvad han havde, med andre. Jesus sagde til dem, at de skulle få alle
de mange mennesker til at sætte sig i
græsset på bjergskråningen. Så tog han
den lille drengs mad og bad til Gud
om at velsigne den. Og nu begyndte
han at dele ud af brødet og fiskene og
Øsby og Aarø Kirker
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Arbejd i dag
Da Peter Gynt gammel og grå vender
hjem, plager samvittigheden ham.

dag.«
»Gå hen min søn, og arbejd i vingården i dag!«
Matt. 21, 28.

Rundt omkring sig synes han at høre
stemmer – de spildte chancers stemmer – som siger: »Vi er tanker – du
skulle have tænkt os. Vi er sange – du
skulle have sunget os. Vi er gerninger –
du skulle have gjort os. Vi er tårer – du
skulle have grædt os«.

Kongelig på tærsklen står du,
helt og hersker. Alt formår du.
Og dog kommer du til mig.
Og du beder – sært at tænke!
Hvad har jeg dog – jeg – at skænke
Dig som selv er livets vej?

Mange gamle mennesker har hørt disse anklagende stemmer. Selv om de
blev omvendt i den sidste time, var
hele livet jo spildt. Chancerne kom
ikke tilbage. Og i Guds dom vil forsømmelserne nok veje tungere end vore
synder. Ak, det gælder om at komme
tidligt ind i Herrens tjeneste. Tiden
løber så hurtigt. Og det lange liv er så
kort. Det er udstykket i tusinder af små
chancer, der aldrig vender tilbage.

Mads Nilsen.

En fortælling af den norske præst Erling Ruud.

Jesus fortæller en lignelse om en mand,
der havde to sønner. Den ene sagde ja
til at arbejde i faderens vingård, men
gik alligevel ikke. Den anden sagde nej,
men senere angrede han det og gik
derhen. Men Gud har også nogle sønner og døtre, som sagde ja og gik med
det samme. Og de lever det rigeste liv.
Hvem af disse tre ligner du?

Ruth Tornvig Jensen.

Spurgeon har sagt: »Fristerens almanak
har kun en tid: I morgen. Guds almanak har også kun en tid: I dag. Sig ikke
i morgen – en anden gang, når jeg får
tid – når Gud siger i dag. Lad ikke livet
blive et stort forgæves. Men fyld din
plads der, hvor Gud vil bruge dig i
Øsby og Aarø Kirker
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Nyt fra menighedsrådet
Der er valgt, at bruge denne side til at
fortælle lidt om, hvad der bliver lavet i
menighedsrådet.
Angående det gule hus, ventes der stadig på, at få nedrivningstilladelse fra
teknisk forvaltning.
Det har trukket længe ud så planerne
om at rive det ned i år, lykkes nok ikke.
Menighedsrådet vil gerne rive huset
ned, før det forfalder mere.
På grunden vil der blive sået græs, og
måske et rækværk så det ser pænere
ud.
Det pudsige er, at noget af grunden
tidligere har været ejet af menighedshuset og solgt fra i 1950erne.
Der skal bygges et nyt menighedshus
og graverfaciliteter, der hvor det gamle
menighedshus ligger, men da pengene
skal lånes fra stiftskassen bliver det tidligst i år 2009.
Huset er ikke tegnet endnu, men planerne er at der skal ligge to adskilte
huse, forskudt fra hinanden.
Det ene skal rumme graverfataliteter,
det andet skal være menighedshus og
til konfirmandundervisning.
Menighedsrådet håber at det nye hus
vil blive brugt til flere aktiviteter, og vil
gerne høre fra jer med forslag og ideer.
Kirken er blevet færdigrenoveret i løbet
af sommeren 2007.
Der er blevet lavet en ”kalkningsplan”
så kirken altid vil fremstå pæn kalket.
Præstegården er også snart færdig, dog
mangler vinduer og døre at blive malet.
Sidste år blev der konstateret fugt og
svamp i konfirmandstuen, og huset er
derfor uegnet til undervisning.
Eftersom bygningen er fredet er man
Øsby og Aarø Kirker

påtvunget til at holde ”tag og fag”,
hvilket betyder at taget skal vedligeholdes, da det er blevet utæt.
Der overvejes at lave bygningen om til
en garage, men da bygningen er fredet,
skal kulturarvstyrelsen give grønt lys til
dette.
Konfirmandundervisning kommer til at
foregå i menighedshuset.
Jeg vil til sidst slå et slag for det kommende menighedsrådsvalg.
Der er valg til menighedsråd hvert 4.
år, og næste valg er november 2008.
Der er et spændene arbejde, så mød op
hvis I har lyst til at være med til at gøre
et arbejde i sognet. Der holdes møde
en gang om måneden.
Disse møder er offentlige, og foregår
Kirkevej 7 den første onsdag i måneden.
Hilsen alle i menighedsrådet
Kristel Egtved Christensen
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Kalender
ind, og hvor L.M. Brassband medvirker med musik.
12. dec. kl. 9.30. Julegudstjeneste for
børnehaver og dagplejemødre.
16. dec. Liturgisk gudstjeneste, voksen- og børnekor medvirker.
21. dec. kl. 9.00. Skolens julegudstjeneste.

November
4. nov. Allehelgen i Øsby Kirke kl.
14.00 og Aarø kl. 16.00.
December
6. dec. kl. 19.00. De 9 læsninger.
Stemningsfyldt advents- og julegudstjeneste, hvor konfirmanderne læser julen

Lidt blandet
Alle inden for Øsby og Aarø kirkesogne
er velkomne.
Aarøsund Bynævn.

Adventsmøde i
Aarøsund medborgerhus
Der indbydes til adventsmøde i Aarøsund medborgerhus
torsdag d. 6. dec. kl. 14.45.

Ugentlige aktiviteter
Øsby børnekor øver hver onsdag fra
kl. 14.15-15.15 på Kirkevej 7.

Ugentlige aktiviteter
Øsby voksenkor øver hver tirsdag fra
kl. 19.00 til 20.30 på kirkevej 7.
Alle er velkomne, og det kræver ingen
nodekendskab for at være med.

Kirkebil: kan til hver gudstjeneste bestilles hos Taxa tlf. 70 10 75 00. Husk at bestille i god tid og meddele at bilen skal komme og hente igen efter gudstjenesten.
Hjemmeside: www.haderslevdomprovsti.dk/oesby
Øsby og Aarø Kirker
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Siden sidst
Døbte
22. Juli
19. Aug.
23. Sept.
23. Sept.

Maria Viuff Autzen
Ingeborg Ruth Haaning Lorenzen
Maruan Jeridi Kunstmann
Yasmin Jeridi Kunstmann

Vielse/velsignelse
Øsby Kirke
30. Juni Marianne Christensen og Martin Hansen, Øsby
4. Aug. Anne Pernille Juhl og Esben Plank Lorenzen, Rødovre
11. Aug. Birgitte Junker Hansen og Jacob Hjorth Herskind, Århus
8. Sept. Janne Jessen og Mogens Paulsen, Flovt
22. Sept. Eva Østergaard og René Mailand, Hejsager
Aarø Kirke
21. Juli
Pernille Jensen og Preben Busk Staub, Rødding
Begravede/bisatte
18. Juli
Johan Andersen, Øsby
19. Juli
Tove Kjær Johansen, Aarøsund
24. Juli
Peter Olling Horshauge, Øsby
27. Juli
Anna Cathrine Svendsen, Øsby
3. Aug. Frida Marie Damm, Øsby
12. Sept. Willi Nicolai Hansen, Øsby

Henvendelser
Dåb og bryllup:
Begravelse og
bisættelse:

Gravsted:

Sognepræsten

rettes henvendelse til den præst, der skal forestå handlingen
rettes henvendelse til graveren i Øsby.

Præsten samt kirkebetjeningen har ugentlig fridag om mandagen.
Øsby og Aarø Kirker
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Kirkelig vejviser
Konstitueret
Sognepræst

Margaret Louise Hammer
Starup Hedevej 21
6100 Haderslev
Tlf. 22357014
E-mail: maha@km.dk

Gravere

Steen Christensen og Hans Peter Bruhn
Kirkevej 7
Tlf. 74 58 44 10
Telefontid 09.30-10.00
E-mail: graveren@christensen.mail.dk

Organist

Gudrun Fogh Pedersen
Kroghs Kobbel 51
Tlf. 74 67 84 15
E-mail: didi@post.tele.dk

Kirkesanger

Lise Hauge Mohr
Hajstrupgade 17, Hajstrup
Tlf. 74 58 46 57
E-mail: haugemohr@heaven.dk

Menighedsrådsformand Kristel Egtved Christensen
Øsby Stadionvej 19
Tlf. 74 58 45 89
Kirkeværge/Øsby

Johannes Damkjær
Sønder Ottinggade 3, Haderslev
Tlf. 74 58 52 15

Kirkeværge/Årø

Marian Jepsen
Aarø 147
Tlf. 74 58 47 98

Kirkebil

Taxa Haderslev
Tlf. 70 10 75 00

Øsby og Aarø Kirker
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Gudstjenester
Dato

Kirkeåret

Øsby

Aarø

4. Nov.

Allehelgensdag

14.00

16.00

11. Nov.

23. s.e.trin.

10.00

-

Kirkekaffe

18. Nov.

24. s.e.trin.

9.00

25. Nov.

Sidste søn. i kirkeåret

10.00

-

Hjørdis Kjærgaard

2. Dec.

1. søn. i adv.

10.30

8.45

9. Dec.

2. søn. i adv.

11.00

16. Dec.

3. søn. i adv.

16.00

23. Dec.

4. søn. i adv.

10.00

24. Dec

Juleaften

16.00

14.00

25. Dec.

Juledag

9.00

10.45

26. Dec.

2. juledag

10.00

30. Dec

Julesøndag

10.00

1. Jan.

Nytårsdag

11.00

6. Jan.

Helligtrekongers søn.

9.00

13. Jan.

Sidste søn. eft. helligtr.

9.00

20. Jan.

Septuagesima

10.30

27. Jan.

Seksagesima

10.00

Øsby og Aarø Kirker

Bemærkninger

Børnekoret deltager +
Kirkekaffe
Anette Møller Jensen

14.00

Liturgisk gudstjeneste
i Øsby
Voksen- og børnekoret
medvirker

8.45
Kirkekaffe
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Haderslev Stiftsbogtrykkeri 74 522 522

541

Tryksag

514

10.45

