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Kirkes meget markante tårn, fortæller
os – og fortalte mig den dag i maj – at
det forholder sig ganske anderledes:

Et forjættende syn

til kirke. I den ånd er tårnet jo bygget!
Og endnu rager det op; og endnu drager det blikkene til sig. Ja, i den ånd
står det her endnu i dag!

Her ligger en by, som er et midtpunkt i
sin egen ret. Her har forrige slægter
bygget et særligt stort tårn for at binde
det omkringliggende landskab sammen
og for derved at fortælle hinanden, at
”Det er her, vi samles. Det er her, vores
fællesskab har rod. Det er herfra vores
verden går. Det er omkring denne midte,
at vi lever vores liv og vores dagligdag
finder sted!”

For mig som potentiel ansøger til
præstestillingen i Øsby Sogn var det et
forjættende syn, som jeg på den måde
fik den dag. Forjættende, fordi det
mærkeligt uudsagt gav et løfte om liv,
om sammenhæng og om kirke. Et løfte
om højde, om bredde og om dybde. Et
løfte om rum, om plads og om muligheder. Et løfte om hverdag, om mennesker og om relationer! Hermed sagt:
Jeg glæder mig fortsat over at være
valgt til jeres præst, og jeg glæder mig
til at lære jer at kende.

Selvom verden ser meget anderledes
ud i dag, end dengang kirken og dens
tårn blev bygget, så er den ånd stadig
synligt manifesteret til stede i og omkring Øsby Kirkes tårn. Nemlig den
ånd, som binder os sammen og gør os

Tirsdag den 21. maj var min familie og
jeg på vej til Øsby for første gang. Vi
var af sted for at blive klogere på den
ledige præstestilling, som da netop var
blevet slået op. Vi havde ingen anelse
om, hvad det var, vi var på vej imod; vi
kendte ikke til hverken Øsby, Haderslev eller egnen deromkring.

Selvom der ingen tvivl kunne være om,
at det var et kirketårn, vi der havde
foran os, så legede vi for sjov, et kort
øjeblik, med den tanke, at der neden
for den spids, omme bag de træer,
skulle gemme sig noget helt andet. Fx
en stor, spids pyramide, som dér gemt
bag træer stod og pegede op i himlen.
Det var bare et lille fantasteri, som dog
nok var affødt af en virkelig forundring
og forbavselse ved synet af det så højt
knejsende tårn.

Vejen fra Haderslev ud på Næsset var
lang og lige. Kilometer for kilometer
steg spændingen, mens vi ventede på,
at et byskilt skulle sige os, at vi havde
nået vores destination. Da, pludseligt,
mødtes vi af et syn, noget nær det på
billedet herover: Foran os hævede en
trekant sig op over en tæt bevoksning
af træer; et spir ragede op af en skov!

Øsby og Aarø Kirker

Det, jeg med denne lille historie gerne
vil dele, er den forjættende oplevelse,
som det var for mig at komme til Øsby
for første gang: Nogen kunne måske
mene, at Øsby ligger i en afkrog, langt
væk fra alting. Men Øsbys tårn, Øsby
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Sognepræst Peder Kristiansen

Nyt fra kirkekorene
En ny korsæson er i fuld gang, og korene har allerede ved flere gudstjenester haft lejlighed til at vise, hvor dygtige de er!

og hvad de hedder. Børnene er blevet
rigtig dygtige til at deltage ved gudstjenesterne og sidder fint stille, ind til de
skal på, og når de så er på, giver de alt,
hvad de har. Det er en stor fornøjelse!
De har bl.a. som noget nyt været med
ovre på Aarø til høstgudstjeneste, hvilket vakte stor glæde.

Korskolen har i denne sæson en utrolig
god tilslutning, og børnene er efterhånden så stor en flok, at det kniber
med at være i kirkens sognehus – hvilket er et skønt problem at opleve. Bl.a.
tog Mikaela børnene med udenfor ved
en af kortimerne, hvor vejret indbød til
det, og lavede rytme- og musiklege i
rundkreds der. I korskolen lærer børnene også om de grundlæggende systemer i musikken, bl.a. musikkens alfabet, og om, hvordan noder skal læses,
Øsby og Aarø Kirker

Juniorkor – I denne sæson har vi sagt
velkommen til 3 nye, som er rykket op
fra 2. klasse til 3. klasse, og de er faldet
rigtig godt til i koret. Tilslutningen i
denne sæson er lille, men rigtig god, og
de nuværende kormedlemmer gør et
rigtig godt stykke arbejde og er dygtige
til at samarbejde om at synge sangene
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rigtig godt. Der er plads til mange flere
i koret, så kender man nogen, der evt.
kunne været interesseret, så er de velkomne til at dukke op om onsdagen.
Fællesskabet i koret fungerer rigtig
godt, og så er de rigtigt søde til at
hjælpe Mikaela med diverse kormæssige ting om onsdagen, hvilket hun sætter stor pris på. I juniorkoret arbejdes
der også med det grundlæggende i musikken, men også med lidt flere musikalske begreber, rytmelære og så lærer
de også om musikken i en gudstjeneste. Sangene er naturligvis mere
krævende, og de øver sig i 2-stemmig
sang. De deltog også som noget nyt
ved høstgudstjenesten på Aarø sammen
med Korskolen og gjorde det virkelig
godt – det vakte stor glæde ved gudstjenesten.

flok, som står klar til at medvirke ved
særlige lejligheder. Tillslutningen i koret er lige nu også lille, men rigtig god:
Sangglæden kan mærkes, og alle yder
deres bedste for at nå et godt resultat –
og når det også. Og så er det hyggeligt.
Koristerne lærer også alle de forskellige
salmer at kende, samt gangen i en
gudstjeneste, da voksenkoret deltager
flere gange end børnekorene ved forskellige gudstjenester i kirken. De
træner også i at finde den fælles korklang i den flok, de er. Dertil også 3stemmig sang samt a capella. Koret har
bl.a. deltaget ved høstgudstjeneste i
Øsby, Allehelgen- gudstjenester, og koret vil også være at finde ved kirkens 3.
sogneaften i efteråret, d. 28. nov. (se
senere i bladet). Sidder man derude og
har lyst til at være med i koret, så er
man velkommen til at komme og være
med hver tirsdag aften i sognehuset.

Voksenkoret er nu blevet til et rent
kvindekor, dog med en mindre mande-

Kommende arrangementer
åbnes 1 time før koncerten.

Koncert med Per Nielsen – Tirsdag
d. 5. nov. kl. 19.30 er der koncert i
Øsby Kirke med trompetist Per Nielsen
og organist Carl Ulrik Munk-Andersen
fra Tårbæk Kirke. Repertoiret vil være
en blanding af populære klassikere som
f.eks. ”Prins Jørgens March” og
”O´Mio Babbino Caro” og numre som
bl.a. ”Tears in Heaven” og ”Amazing
Grace”. Prisen er 125 kr. pr. person.
Børn indtil 12 år ifølge med en voksen
er gratis. Billetter kan købes i døren, eller fra tre uger før på www.billetten.dk
og på Haderslev Bibliotek. Dørene

Øsby og Aarø Kirker

Julesalmesang og julehygge – Torsdag d. 28. nov. kl. 19.30 holdes kirkens
efterårets sidste sogneaften, hvor medarbejdere ved kirken indbyder til julehygge og salmesang i Øsby Kirke. Der
vil blive en aften med salmesang ved
kirkens organist og kirkesanger, med
Voksenkor, julemad, med julepynt og alt
det bedste inden for julehygge. En aften
for alle sanserne. Pris: 35 kr. for gløgg
og æbleskiver

4

November 2013 til februar 2014

res julekoncert. I Øsby Kirke går børn
fra juniorkoret også Lucia-optog. Kl.
10.45 på Aarø og med efterfølgende kirkekaffe. Kl. 16.00 i Øsby Kirke.

Julen Rundt i Øsby – Traditionen
tro kommer Julen Rundt i Øsby også
forbi Øsby Kirke for at synge julen ind
sammen med byens præst. Det hele
starter lørdag d. 30. nov. kl. 11.00 på
Øsby Plejecenter. Her vækkes Julemanden, og sammen med ham går man i
samlet flok over til kirken. Efter kirken
vil der være stort julemarked i ØsbyHallen samt fra kl. 13.30 julestue på
Plejecentret med kaffe, vafler og levende
musik. En hyggelig dag for hele familien!

Skoler – Onsdag d. 18. dec. er der
julegudstjeneste for Dannevirke-skolen kl.10.30 i Øsby Kirke, og om fredagen d. 20. dec er det Øsby Skoles tur kl.
09.00. Den dag opfører 0. klasse krybbespil og forældre m.m. er selvfølgelig
også velkomne.
Nytår – Tirsdag d. 31. dec. ønsker vi
hinanden godt nytår i
Øsby kirke kl.14.00
med en kort nytårsandagt efterfulgt af champagne og kransekage i
våbenhuset

Første søndag i Advent – Søndag d.
1. dec. deltager Voksenkoret deltager i
adventtidens første gudstjeneste både på
Aarø og i Øsby. Efter gudstjenesten vil
præsteparret gerne have lov at byde alle
til kirkekaffe i præstegården som et lille
”åbent hus”-arrangement i anledning af
indflytningen for nylig.

Spejdere – Øsby
Trop holder deres
nytårsparade i Øsby
Kirke tirsdag d. 7.
jan. kl.18.30. Det er en hyggelig Helligtrekonger- gudstjeneste tilrettelagt for
børn og unge. Alle er selvfølgelig velkomne til at komme og se den flotte nytårsparade.
Sogneaften – Torsdag d. 14. jan. kl.
19.00 mødes alle, der har lyst og tid til
hyggeligt samvær i Aarøhus. Vi synger
og hygger os med fortælling og diskussion. Det endelige program er endnu
ikke fastlagt. Som altid er der kaffebord.

Adventsmøde – Tirsdag d. 3. dec. er
Aarøsund Bynævn igen i år vært for det
hyggelige adventsmøde i Aarøsund
Medborgerhus. Alle der har mulighed
og lyst samles kl. 14.00 til fællessang og
julefortællinger og ikke mindst et overdådigt kaffebord. Der betales et mindre
beløb for kaffe og kage.
Børnehaver og dagplejere – inviteres til juleafslutning i Øsby Kirke
tirsdag d. 11. dec. kl. 09.30. Her skal
vi synge og høre og ikke mindst se Skovbørnehave-børnene laver krybbespil.
Forældre og bedsteforældre er også meget velkomne.

Kyndelmisse – Søndag d. 2. feb.
kl.14.00 i Aarø kirke og kl.16.00 i
Øsby kirke er der kyndelmissegudstjeneste med læsninger, musik og sang og
selvfølgelig masser af levende lys. Vi
fejrer lyset i den mørke og kolde tid.

Liturgisk gudstjeneste – Søndag d.
15. dec., 3. søndag i Advent, fejrer vi
i begge kirker stemningsfyldte liturgiske
gudstjenester, hvor kirkens kor giver deØsby og Aarø Kirker
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Halk og Grarup Sogne tilbyder
12. nov. Koncert ved Haderslev Musikskole i Halk kirke
27. nov. De 9 læsninger i
Grarup kirke
8. dec.
Adventshygge
Se www.halkgrarupsogn.dk for nærmere detaljer.

Kirkesanger
Lise Hauge Mohr
Tlf.: 7458 4657,
E-mail: haugemohr@heaven.dk

Kirkeværge
Marian Jepsen
Aarø 147,
Tlf.: 7458 4798,
E-mail: torben.jepsen@mail.tele.dk

Kor
Korene holder juleferie efter koncerterne d. 15. dec., og vi mødes igen i uge 2.
Voksenkor starter op d. 7. jan. og børnekor d. 8. jan.

Siden sidst

Kirkebil
Tlf.: 7010 7500.
Alle i sognet, der ikke har kørelejlighed
til Øsby Kirke, kan benytte kirkebil.
Husk at bestille i god tid og meddele,
at bilen skal komme og hente igen
eftergudstjenesten.

DØBTE I Øsby Kirke
10. aug.
18. aug.
18. aug.

Kirkelig vejviser

BEGRAVELSE fra Øsby Kirke
19. juli
Niels Harald Hansen

Bror Henrik Tuan
Zielke Harving
Andrea Schøtt Johannesen
Herman Grøn Rasmussen

BISAT fra Aarø Kirke
1. aug.
Christian Lund

DØBT i Aarø Kirke
1. sep.
Tobias Holm Nebel

Sognepræst
Peder Kristiansen
Øsby Nedergade 20
Tlf. 74 58 42 06
e-mail: pekr@km.dk
Henvendelser ang. kirkelige
handlinger rettes til denne.
Ugentlig fridag om mandagen.

Graver
Steen Christensen
Kirkevej 7,
Tlf.: 7458 4410,
E-mail: graveren@christensen.mail.dk
Henvendelser ang. gravsteder rettes
til denne. Kontortid 9.00-10.00.
Organist
Mikaela Bang Jakobsen
Tlf.: 2926 1310,
E-mail: mikaelabang@live.dk

Øsby og Aarø Kirker

Facebook: ”Øsby og Aarø kirker”

MR-formand
Karsten Boe
Øvej 12, Sverdrup,
Tlf.: 3045 1216,
E-mail: k.boe@bbsyd.dk

Babysalmesang i Øsby Kirke
Opstart:
onsdag d. 15. jan., kl. 09.30-10.30
Tilmelding:
senest 3. jan.
Antal gange:
8
Holdstørrelse:
max. 12
Kontakt og tilmelding:
kirkesanger og organist (se under ”Vejviser”)

Kirkens kor øver flg. dage, og alle er velkomne!
Voksenkor:
tirsdage kl. 19.00-21.00
Korskole (0.-2. klasse):
onsdage kl. 12.45-13.45
Juniorkor (3.-5. klasse):
onsdage kl. 14.00-15.00

Hjemmeside: www.oesbysogn.dk
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VIEDE i Øsby Kirke
24. juli
Helene Lund
og Christian Boysen
28. sep.
Signe Grøn Feddersen
og Søren Grøn Feddersen
VIEDE i Aarø Kirke
17. aug.
Aase Lise-Lotte Ullerup
og Jørgen Bjarne
Nedersee Andersen

Øsby og Aarø Kirker
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Kalender
Gudstjenestedagens navn (under ”Gtj.dag”) angiver
gudstjeneste(r). Ellers fremgår beskrivelsen af arrangementet under ”Bemærkninger”. Klokkeslæt under ”Øsby” og ”Aarø” angiver, hvornår og i hvilken
kirke gudstjenesten eller arrangementet finder sted
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Kirkebil: kan til hver gudstjeneste bestilles hos Taxa Tlf. 7
Husk at bestille i god tid og meddele at bilen skal komme o
Hjemmeside www.oesbysogn.dk

