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Frydeligt med jubelkor
hilses vårens komme,
svalen melder trindt på jord:
Frostens tid er omme!
Land og hav og lundens træ´r
herligt prydes fjernt og nær.
Nye skabningsunder!
Kraft på ny vort legem får,
lægt er nu vort hjertesår
i de glade stunder.
(DDS 721)
Morten Børup,1500

Konfirmander
Undervisningen fortsætter efter jul med to temadage: 23.feb og 23.marts.
Nærmere information kommer med brev.
Morgenundervisning genoptages efter påske, første gang er onsdag den
18.april kl.07.50 – 09.10 på kirkevej 7.
Konfirmation 2012
Øsby kirke 04.maj kl.10.00
Aarø kirke: 06.maj kl10.45
Konfirmander 2012
Øsby Kirke
Christine Kjer Bang, Hyrup bygade 7
Emilie Bork, Sundparken 36
Christine Riisgaard Carstensen, Brændbjerg 23
Kamille Clausen, Lembckesvej 41, 2.th
Louise Lykke Fabricius, Hajstrupgade 60
Sarah Elise Grovn, Tamdrupvej 44
Kasper Dall Jørgensen, Øsby Stadionvej 45
Maruan Jedi Kunstmann, Sundparken 30
Rasmine Plate Neumann Kristensen, Solkær 36
Line Kjærhus Møller, Hyrup bygade 48
Dannie Poulsen, Stenderupvej 28 B, st.th
Lykke Stentoft Rasmussen, Sundparken 60
Kasper Knudsen Schmidt, Øsby Stadionvej 57
Lasse Schondelmeier, Øsby Nedergade 1b
Annette Thygesen Skøtt, Hajstrupgade 85
Malthe Emil Slot, Hajstrupgade 36
Anja Stefania Sørensen, Øsby Stadionvej 71
Camilla Hieronymus Wartenberg, Tamdrupvej 47
Aarø kirke
Majbritt Sejersen, Aarø 260
Kirkerne er åbne om formiddagen på konfirmationsdagen, hvor der er mulighed for at aflevere telegrammer mm i våbenhuset.
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Nyt fra Øsby kirke og præstegård
Jeg er nu tilbage efter et dejligt år på
barsel med vores lille søn Severin. Det
har været skønt endnu en gang at få lov
til at nyde det første år med et lille nyt
familiemedlem, ligesom det også er dejligt at være trukket i arbejdstøjet igen.

net pianist fra
konservatoriet i
Esbjerg og har
bl.a. stor erfaring
med korarbejde.
Hun er pt. i gang
med at tage sin
organistuddannelse i Løgumkloster.

Jeg ser frem til et spændende forår i
kirken og til et nyt og spændende samarbejde med kirkens nye organist Mikaela Bang Jakobsen. Mikaela er uddan-

Mikaela Bang Jakobsen

Kor
Kirkens kor er startet op igen med organist Mikaela som korleder. Der er
kor for alle - både børn, unge og
voksne. Det kræver ikke nodekendskab
at være med, og det er tilmed gratis.
Korene giver koncert 2 gange om året
– julekoncert og forårskoncert, og
medvirker lejlighedsvis ved kirkens
gudstjenester.
Så kom og vær med :-)
Voksenkor: Tirsdage kl.19-21

Korskole(0-2.klasse): Onsdage 12.1513.00
Juniorkor(3.-5.-klasse): Onsdage
13.05-14.00
Ungdomskor(6..klasse-9.klasse): Torsdage 16.45-17.45

Fælles pastorat
Planerne om et fælles storpastorat mellem Øsby/Årø sogn og Halk/Grarup
sogne, bliver i første omgang ikke til
noget. De to sognepræster vil dog fortsat bestræbe sig på at arbejde meget
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sammen, men et egentlig formaliseret
samarbejde er skrinlagt. Der arbejdes
p.t på at få ansat en præst i Halk og
Grarup i en 60% stilling.
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Tro er ikke kun noget man har, men er også
noget, man er!
Når talen falder på tro, tænker de fleste
nok mest på tro som en forestillingskraft, som en åndelig styrke eller på tro
som tillid. Men i det nye testamente
hører vi faktisk også Jesus tale om en
helt anden form for tro: nemlig at være
tro. Det taler han særligt om, når disciplene spørger ham, om han dog ikke
godt kan give dem en større tro! Til det
svarer Jesus noget i retning af: pas jeres
hverv, jeres liv, I er kun unyttige tjenere, der har gjort, hvad I skulle gøre.
Og dermed siger han også, at tro er at
passe sine ting, og sørge for dem, der
er afhængige af mig. Tro er at sørge for
andre, før jeg sørger for mig selv. Ja det

er at komme hjem fra arbejde og finde
ud af, at jeg slet ikke er færdig, og
hvornår bliver der tid til mig selv? Tro
er hårdt arbejde, som man ikke engang
kan vente tak for. I virkeligheden slet
ikke en åndelig personlig styrke, som
man længselsfuldt efterspørger. Tro
handler mere om madpakker end meditation, mere om at pudse næse på et
barn end om positiv tænkning, mere
om at holde i hånd end om Helligånd.
Til gengæld kan alle være med – så
hvis jeg eller du eller disciplene vil have
en større tro, kan vi bare gå i gang med
at være det!
Sognepræst Pia Haaning L

Babysalmesang
For 7. gang kan vi i Øsby kirke samle
et babysalmesangshold – primært babyer og deres mødre/fædre fra sognet
og resten af næsset. Det er vi meget
glade for og stolte af. Mange babyer og
deres forældre har lært en del af kirkens salmer at kende og andre sjove
børnesange, og vi har været sammen i
kirkens rum og lært det at kende på en
mere utraditionel måde. Vigtigst af alt
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har en del af sognets småbørnsforældre
og børn fået en naturlig berøringsflade
med kirken, som de kan bygge videre
på, når der står børnegudstjeneste og
børnekor i kirkens kalender. Fra kirkens side vil vi gerne sige tak for den
gode og positive opbakning babysalmesang har fået de sidste 7 år, og vi glæder os til at synge og lege med mange
af fremtidens ”næsbabyer”.
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Kalender (se omtale nedenfor)
4.marts - Forældremøde i Øsby kirke kl.10.30
1.april – Børnegudstjeneste kl.10.30
6.april – Langfredag, liturgisk gudstjenestel i begge kirker
13. maj Forårskoncert Øsby kirke kl.19.00
15. maj – forårskoncert i Aarø kirke kl.19.30
17.maj - Kr. Himmelfartsdag – friluftsgudstjeneste ved hallen kl.11.00

Børnegudstjeneste Palmesøndag er
der gudstjeneste i børnehøjde kl.10.30
i Øsby kirke. Gudstjenesten er tilrettelagt, så børn i alle aldersgrupper kan
være med. Kirkens børnekor medvirker, og efter gudstjenesten er der saft
mm i kirkens våbenhus.

Aarø – hvor både voksenkor og børnekorene vil vise, hvad de har arbejde
med igennem vinteren. Til koncerterne
er der fri entré. På Aarø er der kun
voksenkoret, der giver koncert.
Friluftsgudstjeneste – Øsby festuge!
I år vil der som noget nyt være en friluftsgudstjeneste i forbindelse med
Øsby festuge. Det er torsdag den
17.maj- Kristi himmelfartsdag –
kl.10.30. Gudstjenesten vil foregå på
plænen ved teltet, og er vejret ikke med
os, rykker vi ind i teltet. Kirkens børne
-og ungdomskor medvirker også den
dag. Vi håber mange vil komme og
være med til at åbne festugen, og samtidig være med til at bakke op om det
nye initiativ, som ØIF´s festudvalg har
taget i samarbejde med kirken.

Liturgisk
Langfredag er der liturgisk gudstjeneste
i Øsby kirke kl.10.30 og på Aarø
kl.08.45. En liturgisk gudstjeneste har
særlig vægt på musikken og læsninger
fra biblen. Der er hverken en traditionel prædiken eller altergang den dag –
men det er stadigvæk en meget stemningsfyldt gudstjeneste blot med en anden vægtning.
Forårskoncerter
Kirkens kor holder forårskoncert søndag 13.maj i Øsby og tirsdag 15.maj på
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Siden sidst
DØBTE Øsby Kirke
15. jan
Elias William Gregersen, Øsby
BEGRAVEDE/BISATTE Øsby Kirke
19.10.11
Anna Østergaard Schmidt, Vojens
28.10.11
Hanne Marie Kraack Burstynowitz, Øsby
(begravet fra Assistens kirkegårdens kapel)
29.10.11
Christine Bothilde Lauesen, Haderslev
01.11.11
Kjeld Jensen Hvingel, Øsby (bisat fra Domkirken)
10.11.11
Solveig Ingeborg Refsing, Øsby
11.11.11
Caroline Marie Skau, Haderslev
24.11.11
Esther Johanne Barsøe, Kvistrup
09.12.11
Kai Erik Martinusen, Aarøsund(begravet fra Starup kirke)
30.12.11
Ingrid Kehlet, Øsby
BEGRAVEDE/BISATTE Årø kirke
14.10.11
Olga Maria Hansen

Sognepræstens fridage
17-18-.marts
15.april
19-20.maj

Halk præst
Halk præst
Poul Martin Langdahl

74571195
74571195
74575310

Henvendelser
Dåb og bryllup

Sognepræsten.

Begravelse og
bisættelse

Henvendelse til den præst, der skal forestå handlingen.

Gravsted

Henvendelse til graveren i Øsby.

Præsten samt kirkebetjeningen har ugentlig fridag om mandagen.
Øsby og Aarø Kirker
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Kirkelig vejviser
Sognepræst
Pia Haaning Lorenzen
Øsby Nedergade 20
Tlf. 74 58 42 06
Email: phlo@km.dk

Menighedsrådsformand
Kristel Egtved Christensen
Øsby Stadionvej 19
Tlf. 74 58 45 89
Kirkeværge/Øsby
Johannes Damkjær
Sønder Ottinggade 3
Tlf. 74 58 52 15

Gravere
Steen Christensen
Kirkevej 7
Tlf. 74 58 44 10
Telefontid 9.30-10.00
Email: graveren@christensen.mail.dk

Kirkeværge/Aarø
Marian Jepsen
Aarø 147
Tlf. 74 58 47 98

Organist
Mikaela Bang Jakobsen
Sydhavnsvej 13,2.th
Tlf. 29261310
Email: mikaela1985@ofir.dk

Hjemmeside
www.oesbysogn.dk
Kirkebil
Taxa Haderslev, tlf. 70 10 75 00

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

Kirkebil kan til hver gudstjeneste bestilles hos Taxa. Husk at bestille i god
tid og meddele at bilen skal komme og
hente igen efter gudstjenesten.

Gudstjenester
Dato

Kirkeåret

Øsby

Aarø

Bemærkninger

26.feb

1.s.i fasten

10.30

08.45

Kirkekaffe

04.mar

2.s.i fasten

10.30

11.mar

3.s.i fasten

10.30

Øsby og Aarø Kirker

Efterflg. konfirmand
forældremøde i kirken
08.45
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Dato

Kirkeåret

Øsby

Aarø

Bemærkninger

18.mar

Midfaste

--

--

Der henv. til Grarup 10.30

25.mar

Mariæ bebudelsdag 09.00

10.45

Kirkekaffe på Aarø

01.april

Palmesøndag

10.30

--

Børnegudstjeneste. Juniorkor
medvirker. Kirkekaffe.

05.april

Skærtorsdag

19.00

--

06.april

Langfredag

10.30

08.45

Liturgisk

08.april

Påskedag

10.30

08.45

Kor medvirker. Kirkekaffe.

09.april

Anden påskedag

--

--

Der henvises til fællesgudstjeneste Domkirken kl.14.00

15.april

1.s.e.påske

--

--

Der henv. til Starup kl.10.00

22.april

2.s.e.påske

09.00

10.45

Kirkekaffe på Årø

29.april

3.s.e.påske

10.30

--

04.maj

Bededag

10.00

--

Konfirmation

06.maj

4.s.e.påske

--

10.45

Konfirmation

13.maj

5.s.e.påske

10.30

08.45

Kirkekaffe

17.maj

Kristi Himmel
farts dag

10.30

--

Friluftsgudstjeneste ved hallen i forbindelse med Øsby
festuge. Kor medvirker.

20.maj

6.s.e.påske

--

--

Der henv. til Starup kl.10.00

27.maj

Pinsedag

09.00

10.45

Kirkekaffe Aarø

28.maj

Anden pinsedag

--

--

Fælles friluftsgudstjeneste
kl.11.00 i Vojens

Haderslev Stiftsbogtrykkeri 74 522 522

Gudstjenester

