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Højt svinger sig de lærker små,
og duerne fra dunkle vrå
i skov og mark sig fryder,
og nattergalen, hør engang!
Nu synger glad sin vekselsang,
så bjerg og dal genlyder
DDS 726, vers 3

Udpluk af årets påskeprædiken….
Påskedag er kronen på værket. Den
dag, hvor vi hører om, at der skabes liv,
hvor intet liv er, ligesom blomsterne,
der hvert år spirer op med nyt liv fra
den golde jord, hvor der heller ikke synes at være noget liv. Forunderlig, vidunderligt og ganske enkelt uforståeligt.
For vi forstå vel i bund og grund ikke
opstandelsen, det strider jo mod al fornuft og forstand, og vi kan slet ikke
forklare, hvordan det overhovedet
skulle kunne lade sig gøre.
Tanken om opstandelsen og det evige
liv er i sandhed hinsides fornuft, men
samtidig forekommer opstandelse og
evigt liv vel ikke længere mere fantastisk end de forunderlige liv, vi allerede
lever« - sådan formulerer den danske
digter Søren Ulrich Thomsen sine tanker om evigheden og opstandelsen, efter oplevelsen af et sjæleligt blik, han
som barn mødte hos sin mormor.
Og med den forståelse kan man sige, at
opstandelsestro er at opleve og tyde det
endelige liv, som fyldt med øjeblikke af
evighed. Mormors blik, solen, der står
op om morgenen, at kunne stå ud af
sin seng hver dag, udsigten over marken med lærkerne hængende under
himlen, nærværet i venners lag. Det er
disse fine øjeblikke, der giver en bevidsthed om, at evigheden findes her i
det skrøbelige liv. Ikke som viden eller
vished, men som tro. Dvs. som liv, der
lever ud af opstandelsestro: at ikke livet, men kærligheden er stærkere end
døden.
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Det er mormorens kærlighedsblik, der
får den lille Søren til at tro på evigheden, og opstandelsestro skaber ikke en
ny virkelighed for ham, men den giver
virkeligheden ny betydning.
Ja, opstandelsestro handler om at tro,
at man kan komme videre efter den
lille død: bruddet, skilsmissen, arbejdsløsheden, dødsfaldet. For døden består
i at vante gænger går i stykker, familieog venskabsbånd rives over, netværk
slås i stykker.
Og hvad stiller man op med den sorg?
Nogen mener, den går over – tiden
læger alle sår. Andre mener, at man for
guds skyld ikke må glemme den, men
skal ruge over den og bevare den
Tabet kan blive til en sutteklud. Eller
tabet kan blive til gys – man flejner
fuldstændig ud. Eller tabet kan glemmes. Man pendler mellem at glemme
og huske. Det er denne pendlen, som
udgør vemodet. Den lille sorg. Hvad er
opstandelse så?
Ja det er rummets opstand mod tiden.
Det er barnets sang på bilens bagsæde,
mormors evighedsblik, det blanke hav
på lange søndage, stjernestunder og
evighedsøjeblikke, man gemmer i sit
hjerte. Opstandelse er letvægt(….)
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Konfirmationsundervisning 2012-13
Pga. den nye skolestruktur er der ingen
konfirmationsundervisning i Øsby
næste skoleår, da den kommende
7.klasse først skal konfirmeres i
8.klasse. Der er selvfølgelig et tilbud
om konfirmation i foråret 2013, for de
elever i kommende 8.klasser, som
måtte ønske at blive konfirmeret enten
i Øsby eller på Årø. Det kan f.eks. drejes sig om elever, der går på realskolen
eller den Kristne friskole, og som følger
konfirmandundervisningen med deres
klasse, men som ønsker at selve konfir-

mationen skal holdes i deres lokale
kirke. Henvendelse herom skal ske til
sognepræst Pia Haaning Lorenzen
Konfirmation Øsby kirke: Fredag den
26.april 2013 kl.10.00;
Aarø kirke: Søndag den 28.april 2013
kl.10.45.

Juniorkonfirmander
Tilbud til den kommende 3.klasse –
info følger i løbet af sommeren.

Kor
Kirkens kor fortsætter efter sommerferien
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

Koncerter
Fredag den 7.sept Studerende fra syddansk musikkonservatorium og skuespillerskole giver koncert i Øsby kirke
kl.19.00

Søndag den 7.okt Haderslev domkirkes
drengekor giver koncert i Øsby kirke
kl.16.00

Menighedsrådsvalg nov. 2012
Opstillingsmøde på kirkevej 7 den 11.sept.2012 kl.19.00

Øsby og Aarø Kirker
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Kalender (se omtale nedenfor)
17. juni – Gudstjeneste på Aarø med
Haderslev byorkester kl.14.00
24. juni – ”kom og lær velsignelsessangen” sammen med voksenkoret
15. juli – Tysk gudstjeneste på Aarø
26. aug – Gospelgudstjeneste i Øsby
09. sept – Morgensangsgudstjeneste i
Øsby
16. sept – Høstgudstjeneste Øsby

23. sept – Høstgudstjeneste Aarø med
gospelkor
07. okt – Juniorkonfirmandgudstjeneste
i Øsby
07. okt – Koncert med domkirkens
drengekor kl.16.00 i Øsby kirke
14. okt – Aftensangsgudstjeneste i Øsby
04. nov – Alle Helgens gudstjenester
11. nov – Familie – børnegudstjeneste i
Øsby

Velsignelsessangen/24.juni – Voksenkoret synger af og til en velsignelsessang i stedet for at præsten siger velsignelsen sidst i gudstjenesten – det er en
smuk og stemningsfyldt måde at få lyst
velsignelsen på, som kun bliver smukkere, hvis menigheden også selv kan
synge med. Derfor indleder vi gudstjenesten den 24.juni kl.10.30 i Øsby
kirke med, at menigheden sammen
med voksenkoret lærer at synge velsignelsessangen. Derefter fejrer vi sammen gudstjeneste, som selvfølgelig den
dag vil rundes af med den nylærte
sang.
Tysk gudstjeneste – en gang om
måneden er der tysk gudstjeneste i Haderslev domkirke. I sommerperioden
flyttes den gudstjeneste ud i det danske
sommerland for at møde den tyske menighed, som bor rundt omkring i
provstiet, turister og alle andre, som
kunne have lyst til at komme. Vi er så
heldige, at Aarø kirke i år vil få glæde
af en sådan gudstjeneste, da domkirkens tyske præst Christa Hansen kommer til Aarø den 15.juli kl.14.00 og
holder tysk gudstjeneste.

Gospelgudstjeneste i Øsby – den
26.aug kl.10.30. Kirkens organist Mikaela er leder af Haderslev gospelkor, og
de vil medvirke ved gudstjenesten den
dag og forhåbentlig få kirken til at
gynge!
Morgensangsgudstjeneste i Øsby –
den 9.sept kl.09.00. For de morgenfriske holder vi en klavergudstjeneste og
lader orglet hvile. Vi synger kun morgensalmer den morgen, og Øsby voksenkor synger med!
Høstgudstjenester – den 16.sept
kl.10.30 i Øsby, hvor kirkens juniorkor
og korskole medvirker. I Aarø kirke
den 23.sept kl.10.45, hvor Haderslev
gospelkor medvirker. Der er selvfølgelig
kirkekaffe ved begge gudstjenester.
Juniorkonfirmandgudstjeneste – i
Øsby den 7.okt kl.10.30 – gudstjenesten er tilrettelagt for børnefamilie.
Årets juniorkonfirmander medvirker og
afslutter den dag deres juniorkonfirmandforløb. Derudover kommer kirkens juniorkor også.
Aftensangsgudstjeneste i Øsby –
den 14.okt kl.19.00. Vi samles igen til
en stemningsfyldt klavergudstjeneste,

Øsby og Aarø Kirker
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hvor vi denne aften vil koncentrere os
om aftensalmerne. Også denne gang
synger voksenkoret med. Efter gudstjenesten er der mulighed for en kop kaffe
i våbenhuset.
Alle Helgen – 4. nov. kl.14.00 i Aarø
kirke og kl.16.00 i Øsby kirke. Mindegudstjeneste. Navnene på de personer,
der det sidste år er gået bort, læses op.

Alle i kirken vil derudover få mulighed
for at komme op og tænde et lys.
Familiegudstjeneste i Øsby – den
11.nov kl.10.30. Vi tyvstarter adventstiden med en advents/julegudstjeneste
tilrettelagt for børn og familie. Kirkens
korskole og juniorkor synger. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.

Siden sidst
Døbte Øsby Kirke
11.feb
Lærke Møller Christiansen
19.feb
Malthe Munk Sørensen
26.feb
Silas Uldall Vogt
08.april Josefine Frederikke Petersen
22.april Clara Eriksen Lousdal

Begravede/bisatte Øsby kirke
07.feb
Inger Schøsler, Øsby
10.feb
Johannes Erik Olsen,
Aarøsund
25.feb
Uffe Preben Madsen, Øsby
03.marts Eva Karen Berenth Nielsen,
Øsby
20.april Mikkel Gregersen Beck,
Haderslev

Døbte Aarø kirke
05.feb
Astrid Møller Pedersen
Vielse Øsby kirke
11.feb
Rikke Møller Christiansen og
Jesper Christiansen, Øsby

Begravede/bisatte Årø kirke
09.feb
Uwe Johannes Nielsen, Aarø

Vielse Aarø kirke
05.feb
Heidi og Benny Møller
Pedersen, Øsby

Sognepræstens fridage
29.-30.maj
9-10. juni
2.-29.juli
6.-12.aug
4.-5. sept
29.-30-sept
16.-21.okt
Øsby og Aarø Kirker

Katrine Gaub, Halk
Jørgen Kappel Hansen, Starup
Katrine Gaub
Katrine Gaub
Jørgen Kappel Hansen
Lars Peter Melchiorsen, Sdr. Vilstrup
Katrine Gaub
5
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Kirkelig vejviser
Sognepræst
Pia Haaning Lorenzen
Øsby Nedergade 20
Tlf. 74 58 42 06
Email: phlo@km.dk

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

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

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

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

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

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.
Hjemmeside www.oesbysogn.dk

Henvendelser
Dåb og bryllup

Sognepræsten.

Begravelse og
bisættelse

Rettes henvendelse til den præst, der skal forestå handlingen.

Gravsted

Rettes henvendelse til graveren i Øsby.

Præsten samt kirkebetjeningen har ugentlig fridag om mandagen.
Øsby og Aarø Kirker
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Gudstjenester
Dato

Kirkeåret

Øsby

Aarø

Bemærkninger

27.maj

Pinsedag

09.00

10.45

Kor og Kirkekaffe/Aarø

28.maj

Anden pinsedag

--

--

Fælles friluftsgudstjeneste
kl.11.00 i Vojens

03.juni

Trinitatis

10.30

08.45

Kirkekaffe, Øsby

10.juni

1.s.e.trin

09.00

--

Jørgen Kappel Hansen

17.juni

2.s.e.trin

--

14.00

Haderslev byorkester medv.

24.juni

3.s.e.trin

10.30

--

Kirkekaffe. Voksenkor. Vi
lærer velsignelsessangen!

01.juli

4.s.e.trin

09.00

10.45

Kirkekaffe, Aarø

08.juli

5.s.e.trin

--

--

Henviser til Grarup kl.10.30

15.juli

6.s.e.trin

10.30

14.00

Øsby: Katrine Gaub. Aarø:
tysk gudstjeneste ved den tyske præst Christa Hansen

22.juli

7.s.e.trin

--

08.45

Katrine Gaub

29.juli

8.s.e.trin

10.30

--

05.aug

9.s.e.trin

09.00

10.45

Kirkekaffe på Årø

12.aug

10.s.e.trin

--

--

Henviser til Grarup kl.10.30

19.aug

11.s.e.trin

10.30

08.45

Kirkekaffe, Øsby

26.aug

12.s.e.trin

10.30

--

Haderslev gospelkor medv.

02.sept

13.s.e.trin

--

--

09.sept

14.s.e.trin

09.00

10.45

Øsby og Aarø Kirker
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Morgensangsgudstjeneste i
Øsby med voksenkoret.
Kirkekaffe Aarø.

Maj til november 2012

Gudstjenester
Dato

Kirkeåret

Øsby

Aarø

Bemærkninger

16.sept

15.s.e.trin

10.30

--

Høstgudstjeneste, kirkekaffe.
Korskole og Juniorkor

23.sept

16.s.e.trin

--

10.45

Høstgudstjeneste, kirkekaffe.
Haderslev gospelkor medv.

30.sept

17.s.e.trin

09.00

--

Lars Peter Melchiorsen

07.okt

18.s.e.trin

10.30

08.45

Juniorkonfirmandgudstjeneste i Øsby. Juniorkor medv.

14.okt

19.s.e.trin

19.00

--

Aftensangsgudstjeneste med
voksenkoret. Kirkekaffe

21.okt

20.s.e.trin

--

--

Henviser til Halk kl.09.00

28.okt

21.s.e.trin

09.00

10.45

Kirkekaffe Aarø

05.nov

Alle helgens dag

16.00

14.00

11.nov

23.s.e.trin

10.30

--

Familiegudstjeneste. Korskole og juniorkor. Kirkekaffe

Bagerste række: Gunnar Hansen, Nils Skau, Preben Snedker, Asta Mikkelsen, Paul Mandau,
Johannes Eriksen, Erik Olsen, Olav Frier Ebsen, Ingvard M. Hansen, Hans Rudbeck.
Mellemste række: Birger Hansen, Johannes Knudsen, Hans Helmuth Petersen, Finn Autzen,
Kamma Løhmann,
Helga Kristine Nielsen, Elisabeth Egtved,Valdborg Møller,
Erik Duus Petersen,
Eli Dahlmann, Pia
Haaning Lorenzen.
Forreste række: Kristine P. Lauesen,
Birgit Overgård,
Hanne Grethe Eriksen, Anna Clausen,
Gretha Nielsen.
Mangler på billedet:
Jes Lorenzen, Marius
S. Poulsen og Aksel
Hoyer.

Haderslev Stiftsbogtrykkeri 74 522 522

Guldkonfirmander 2012 – til festlig sammenkomst i Årø kirke den 25.marts.

