Vi har købt et hus.

KIRKEBLAD
Februar-marts-april 2007

Øsby
og
Aarø
Kirker

Den 1.januar 2007 overtager Øsby Menighedsråd huset Øsbygade 72.
Det har længe været et ønske for menighedsrådet at købe huset, således at
kirken ejer hele pladsen rundt om kirken. Så da lejligheden bød sig, slog vi
til.
Vi inviterede Biskoppen, Provstiudvalget, Nationalmuseet, Kgl.
Bygningsinspektør, Kirkegårdsarkitekten og vores egen Arkitekt til et
møde, der fandt sted d. 8. nov.
Alle synes, det var en god ide at købe huset, og det blev handlet til en pris
af 650.000,00kr.
Planerne på sigt( håber på 5 år) er, at vil vi rive både huset der og vores
nuværende menighedshus ned og derpå bygge et nyt menighedshus med
nye faciliteter til graverne. Derudover skal der i huset også være tilknyttet
lokaler til konfirmandundervisning.
Når vi medtænker nye konfirmandlokaler, er det fordi konfirmandstuen er
angrebet af svamp og i øjeblikket er uegnet til brug. Derfor foregår
undervisningen allerede nu i lokalerne på Kirkevej 7, og dette vil de blive
ved med, indtil det nye menighedshus står færdigt. Konfirmandstuen ved
præstegården er dog fredet og vil blive vedligeholdt.
Vi glæder os meget til at få gang i planerne, og vi ønsker os et byggeri, der
passer ind i stilen til omgivelserne.
- Menighedsrådsformand Kristel Egtved Christensen -

Nyt provsti

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.
N.F.S.Grundtvig, 1846(DDS234)
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Ved indgangen til det nye år, 2007, blev Haderslev provsti som følge af
kommunalreformen til et noget større provsti, som nu rækker fra Årø i øst
til Gram i vest, og fra Hoptrup i syd til Fjelstrup i Nord.
Provstiet følger hermed kommunegrænsen, og provsten for det nye provsti
er domprovst Kim Jon Eriksen.

Vintertanker
Erantis, forårsfavorit,
du stemmer trodsigt nakken
igennem frost og sne og skidt,
du kender almanakken:
Jo tykkere et lag af sne,

des større dine sole,
jo dybere en vinterve,
des grønnere din kjole.
Erantis, du er mange ting:
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beton- og jordarbejder,
en gultop med lidt grønt omkring,
en frejdig forårsfighter.
Fra vint’rens store kolde bord
en smørklat blev som resten,
et tidligt påskekyllingekor,
der blæser frækt på blæsten.

en David med en kæmpekraft
mod vinter-Goliatten.
Erantis, det kan sne og sne,
så vi må kuldskært nyse,
men du bliver ved at le og le,
og du bliver ved at lyse.
Erantis, du har lagt om os
en prægtig perlekæde
af tro og tapperhed og trods,
af liv og lys og glæde.

Erantis, yngste pigehold
sprang ud af danseskolen,
hver tøs en blød og buttet trold,
hjulbenet under kjolen.
Fyldt op med vårens søde saft,
men aldrig slap og slatten,

Johannes Johansen

Den danske vinter kan synes uendelig lang og kold, specielt når man er
midt i den. Kigger man på termometeret, står det ikke nødvendigvis på
minusgrader, men den fugtige regnfulde kulde, de grå skyer og de mørke
dage kan få vinteren til at være både lang og kold. Stædigt spejder vi efter
foråret allerede i februar, vi længes efter solen og varmen og den høje
himmel, men det kan være svært at få øje på i februar, hvis altså ikke man
lige kigger ned. For der vokser de skønneste små blomster op, erantissen,
som giver os håbet om, at lyset og livet og foråret igen skal komme hertil.
Men den giver os også en forvisning om og et håb om, at fra det golde og
kolde kan der vokse liv frem. Et liv som kaster lys på os.
Det er også evangeliets budskab. Det er julens budskab, at med det lille
barn i krybben kom Guds lys til jorden for at lyse for menneskene. Derfor
er julen også fyldt med lys både i hjemmene, i kirken og i luciabørnenes
hænder, fordi det skal minde os om, at lyset er kommet til verden for at
gennemtrænge mørket.
Men det er også påskens budskab, at selvom Jesus blev korsfæstet og lagt i
graven, ja selvom lyset blev slukket, voksede der alligevel liv frem af den
tomme grav. På trods af mørket sejrede livet og lyset ligesom utallige
erantisser hver vinter sejrer over den golde og kolde jord.
Sognepræst Pia Haaning
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Konfirmander
I år konfirmeres følgende elev fra Øsby skole i Årø kirke den 15.april
kl.10.45
Nicoline Gottlieb, Starup højvænge 4
I år konfirmeres følgende elever fra Øsby skole i Øsby kirke den
22.april kl.10.00
Mathilde Kjer Bang, Hyrup bygade 7
Lærke Damkjær Bramming, Sparlundvej 40
Ditte Heebøll Callesen, Jormorvej 11
Nanna Josephine Grovn, Stenderupvej 30
Marie Back Ibsen, Korsvej 10
Kristina Jürgensen, Hajstrupgade 39
Rune Larsen, Raade bygade 48
Jesper Lund, Øsby Nedergade 10
Michael Lund Abildvej 4
Jesper Peter Hansen Mortensen, Korsvej 20
René Kjærhus Møller, Hyrup bygade 48
Anders Bendorff Petersen, Øsby Nedergade 22
Louise Grevsen Ravn, Hellehøj 19
Henrik Schøsler, Præstegårdsalleen 10
Amina Skrbo, Øsby stadionvej 59
Rasmus Qvortrup Sørensen, Grarupvej 52
Anne Sofie Thorsen, Øsby stadionvej 29
Jeppe Tyche Vinum, Øsby stadionvej 5

Nyt – Nyt
Menighedsrådet har vedtaget, at der er kirkebil til alle gudstjenester.
Kirkebilen skal dog stadig bestilles på forhånd.

Kalender
30.januar Sogneaften på Aarø i forsamlingshuset kl.20.00
Domprovst Kim Eriksen kommer og fortæller om det nye provsti. Hvad er
det for nogle fremtidsplaner man har for det nye provsti, og hvordan
påvirker det den enkelte kirke? Hvor er Folkekirken i det hele taget på vej
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hen i disse år både indholdsmæssigt og strukturmæssigt, og hvad er det for
en sognekirke vi får i fremtiden? Kaffebord. Fri entre.
4.feb Børne og familiegudstjeneste i Øsby kirke kl.10.30
Særlig tilrettelagt gudstjeneste for børn med vægtlægning på salmer og
fortælling.
4.marts Forældremøde i Øsby kirke for konfirmander og forældre
Umiddelbart efter højmessen kl.10.00 indbydes konfirmander og deres
forældre til møde inde i kirken, hvor der vil blive serveret en kop kaffe/te.
6.april Liturgisk gudstjeneste Langfredag i Øsby kirke
Lidelseshistorien læses op afbrudt af Holger Lissner´s påskesalmer sunget
som fællessalmer og solosang ved Lise Hauge Mohr.

Sognepræstens ferie, fridage og fravær pga. kursus
Dato
5-10.2
11.2
31.3-1.4
9.4
17-20.4

Vikarierende præst
Christian Samuel Prahl
Annette Møller Jensen
Annette Møller Jensen
Annette Møller Jensen
Ingeborg Kastberg

Præsten samt kirkebetjeningen har ugentlig fridag om mandagen.

Kirkelig vejviser:

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.
Øsby børnekor øver hver onsdag fra kl.14.15-15.15. på Kirkevej 7.3

Sognepræst

Pia Haaning Lorenzen
Øsby Nedergade 20
Tlf. 74 58 42 06
Email: phlo@km.dk

Graver

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

Organist

Gudrun Fogh Pedersen
Kroghskobbel 51
Tlf. 74 67 84 15
Email: didi@post.tele.dk

Kirkesanger

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

Menighedsrådsformand

Kristel Egtved Christensen

Siden sidst
Døbte
26.nov

telefon
74 57 53 10
74 57 11 95
74 58 22 45

Mikkel Thorsø Dele, søn af Heidi Thorsø Dele og Rene
Andersen Dele, Øsby

Vielser
11.nov

Vibeke Fonnesbæk Møller og Stefan Daniel Møller,
Tommerup
Begravede/bisatte
25.okt
Edith Hansen, Øsby
15.nov
Søren Hansen, Årøsund

Henvendelser
Dåb og bryllup: sognepræsten
Begravelse og bisættelse: rettes henvendelse til den præst, der skal forestå
handlingen.
Gravsted: Rettes henvendelse til graveren i Øsby
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Øsby Stadionvej 19
Tlf. 74 58 45 89
Kirkeværge/Øsby

Kirkeværge/Årø

Kirkebil

05.april

Skærtorsda
g

19.00 10.45

06.april

Langfredag

10.00

08.april

Påskedag

10.30 8.45 kirkekaffe

09.april

09.00

Marian Jepsen
Aarø 147
Tlf. 74 58 47 98

Anden
påskedag

15.april

1.s.e. påske

--

22.april

2.s.e. påske

10.00

Taxa Haderslev, tlf. 70 10 75 00

29.april

3.s.e.påske

09.00 10.45

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

GUDSTJENESTER
Dato

Kirkeåret

Øsby Aarø Bemærkninger

04.feb

Septuagesim 10.30 8.45 Børnegudstjeneste i Øsby.
a
Børnekor

11.feb

Seksagesima 09.00

--

Annette Møller Jensen

18.feb

Fastelavn

10.00

--

Kirkekaffe

25.feb

1.s. i fasten

09.00 10.45

04.mart 2.s. i fasten
s

10.00

--

11.mart 3.s. i fasten
s

10.30 8.45 Børnekor

18.mart Midfaste
s

10.00

--

Liturgisk

--

Annette Møller Jensen

10.45 Konfirmation.
--

Konfirmation. Børnekor

Kirkebil: kan 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

Efterfølgende forældremøde i
kirken for konfirmandforældre.

--

Kirkekaffe

25.mart Mariæ
10.30 8.45
s
bebudelseda
g
01.april

Palmesønda 09.00
g

--

Annette Møller Jensen
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