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Inde i bladet:
Se forårets program
for børn og voksne
Gå ikke glip af årets
forårskoncert eller
festugens friluftsgudstjeneste
Guds Himmerige er jo dit;
vent hjerte, vent endnu kun lidt,
da døden opslugt er til sejer,
og evigt liv i alt du ejer.
O salig påskemorgenstund
Med guld i mund!
- Wexels 1858

Uddrag fra prædiken til Helligtrekonger søndag….
det daglige varierer selvfølgelig, men
mon ikke det overordnet betyder, at
man møder livet med en frimodighed,
som kun den trygge kan, at man møder
livets trængsler med en vished om, at
man ikke er alene, og at man møder
andre mennesker fordringsløst ud fra
den overbevisning, at det også er
sådan, vi er blevet mødt i vores møde
med Gud.

Hvad betyder julens budskab for os mennesker igennem året og livet…
….Og ja julens tekster om barnet i
krybben og de vise mænd er hyllet ind
i myternes land og legendernes sprog,
men myten og legenden rummer alligevel en sandhed, en kerne af sandhed,
som dengang fik folk til at følge Jesus,
både dem, der levede med ham og efter ham. Med ham fik de en ledestjerne
i deres liv, og det har vi også fået.

(….)Og det betyder altså for os, hvis vi
skal spinde videre, at den ledestjerne
man får, når man møder op i stalden i
Betlehem, den lader os se længere med
troens og håbets øjne end med fornuftens og erfaringens øjne. Den ledestjerne lader os se noget, vi ellers ikke
kunne se, siger os noget, vi ikke kunne
sige os selv. Den forkynder for os, at
det ikke skal gå os efter vores forstand
men derimod over vores forstand.

Og det er jo egentlig julens centrale
budskab. At med ham blev verden en
anden, og med ham blev der vendt op
og ned på denne verdens magtbegreber, med ham fik vi en at følges med i
livet med alt, hvad det byder os af godt
og ondt, med ham fik vi en følgesvend
helt ind i døden, og med ham har vi
fået lov til at se vores verden gennem
troens og håbets briller.
Hvad det betyder for den enkeltes liv i

Sognepræst Pia Haaning Lorenzen

Kor
Kirkens kor øver flg. dage og alle er velkomne
Voksenkor: Tirsdage kl.19-21
Korskole(0-2.klasse): Onsdage 12.45-13.45
Juniorkor(3.-5.-klasse): Onsdage 14.00-15.00
Forårskoncerter
Øsby kirkes voksenkor, juniorkor og korskole har arbejdet hele foråret med
deres repertoire. Det vil de gerne fremføre ved deres forårskoncert i Øsby og
Årø kirke.
Koncert Øsby kirke søndag den 12.maj kl.19.00 – Alle kor medvirker
Koncert Aarø kirke tirsdag den 14.maj kl.19.30 – Voksenkoret medvirker.
Der er fri entre.
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Det ny menighedsråd
Menighedsrådet består af flg. personer:
Marian Jepsen, Karsten Boe, Jens Andersen, Bjarne Jepsen, Hans Helmut
Petersen og Anette Sønnichsen.

gode argumenter, for at vi skal gøre
det, men det koster mange penge. De
ting vi skal opveje imod hinanden er, at
et sognehus skal afløse den gamle konfirmandstue, som ikke kan bruges pga.
svampeangreb samt Kirkevej syv. Fredningsmyndighederne har sagt nej til, at
vi fjerner den gamle konfirmandstue.
Et andet argument for et nyt sognehus
er, at det koster ca. to tusind kroner at
varme kirken op til et aftenarrangement. (Hvis sangkoret øver i kirken, eller organisten skal øve sig på orgelet.)
Der er rigtig meget økonomi, vi skal
sætte os ind i, og det vil tage tid. Hen
af vejen skal det nok lykkes.

Det ny menighedsråd er tiltrådt, første
søndag i advent. Det er den skæringsdag, der er i lovgivningen, og en gammel tradition.
Vi har konstitueret os således:
Formand: Karsten Boe.
Næstformand: Bjarne Jepsen.
Kirkeværge/Kasserer: Marian Jepsen.
Personalets kontaktperson: Anette
Sønnichsen

Alt det med penge er så kedeligt, og vi
vil gerne noget mere. Så er der nogle,
der har forslag eller idéer, er I meget
velkommen til at komme frem med
dem. Det kan være til Pia eller et medlem af menighedsrådet.
Det kunne f.eks. være forslag til kunstnere, der vil spille eller synge i kirken,
og det kunne også være foredragsholdere, der kan holde et foredrag i det
lille sognehus, vi har på kirkevej 7.
Men kom frem med de idéer, I har.

Vi er trukket i arbejdstøjet, og der er
en række opgaver, vi skal tage stilling
til. Nogle er rent praktiske og kan hurtigt afvikles, og det er så blevet gjort.
Det er ting som køb af ny plæneklipper, et træ, der skal fældes, fordi det
truer med at skade dem, der står under
det m.m.
De mere alvorlige ting, som kræver
mange penge og planlægning, arbejder
vi med. Der har gennem nogle år været
arbejdet med muligheden for at få opført et nyt sognehus. Der er mange

Øsby og Aarø Kirker
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Efterlysning!
Kulturudvalget nedsat af menigheds rådet ved Øsby/ Årø kirke efterlyser en
flok kvinder/mænd, der kunne have lyst
til at udføre et stykke frivilligt arbejde i
sognet. Det har igennem nogen tid været et stort ønske at få skabt en gruppe
frivillige, der ville kunne bistå med
praktisk hjælp ved forskellige arrangementer - i tæt samarbejde med præsten
og øvrige personale ved kirkerne.
Der er mange opgaver der ønskes hjælp
til!
Praktiske opgaver som kaffebrygning –
servering – afrydning ved arrangementer- afvikling af koncerter i kirken ”tage sig af” gæster udefra - praktisk

hjælp i forbindelse med konfirmander/
juniorkonfirmander - bagning.
Der er mange ønsker fremme om, hvad
der kunne være dejligt at have et par
ekstra hænde
Var dette noget for dig? Skriv en mail
til fargevej38@bbsyd.dk (Anette Sønnichsen), og vi vender tilbage med en
invitation til et informations møde i
sognehuset i foråret.
Venlig hilsen Anette Sønnichsen
på vegne af kulturudvalget ved
Øsby/Årø kirker

Konfirmation
Da konfirmationen i år er flyttet fra
7.klasstrin til 8.klassetrin, har der ikke
været noget konfirmandhold, og der er
heller ingen konfirmation i Øsby kirke i
år.
Der er dog konfirmation i Aarø kirke
den 28.april kl.10.45, da en elev fra Haderslev med tilknytning til Aarø har
ønsket at blive konfirmeret der i år.

Aarø kirker men også Halk og Grarup
kirker. Der bliver ikke oprettet et selvstændigt Halk/Grarup hold, eftersom
de tidligere i overvejende grad også har
gået på Øsby skole. De elever der går
på realskolen eller den kristne friskole,
og som skal konfirmeres i Øsby/Aarø/Halk eller Grarup kirker skal dog
følge undervisning ved de præster, der
er tilknyttet de pågældende skoler.
Nærmere information ang. tidspunkt
samt transport følger i løbet af sommeren. Ved tvivlsspørgsmål kan der altid
rettes henvendelse til sognepræsten eller Henning Wehner, sognepræst i
domsognet.

Efter sommerferien er der igen konfirmationsforberedelse i Øsby i sognehuset på kirkevej 7. Konfirmandforberedelsen er for de elever fra Sdr. Otting
ungeuniverset, der før i tiden har gået
på Øsby skole. Det kan både være elever der skal konfirmeres i Øsby eller
Øsby og Aarø Kirker
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Kalender
året og har inviteret Haderslev gospelkor til at medvirke ved gudstjenesten.

Børnegudstjeneste 24.marts
Palmesøndag er der gudstjeneste i
Øsby kl.10.30 for børn i alle aldre.
Børnekorene medvirker selvfølgelig.

Friluftsgudstjeneste i festugen
9.maj
Kristi himmelfartsdag er gudstjeneste
flyttet ud i det fri, hvor vi i forbindelse
med festugens åbning fejrer gudstjeneste på festpladsen kl.10.30. Kirkens
børnekor medvirker. I tilfælde af dårligt
vejr rykker vi ind i teltet.

Skærtorsdagsandagt 28.marts
Skærtorsdag, den dag, hvor Jesus indstiftede nadveren ved det sidste påskemåltid, fejrer vi i år sammen med menigheden i Halk og Grarup. Der vil
være en kort andagt i Grarup kirke
kl.18.30, og efterfølgende er der et let
måltid mad i kirken. Ingen tilmelding
nødvendig.

Friluftsgudstjeneste ved Slivsøen
20.maj
Anden pinsedag er hele Haderslev
domprovsti igen gået sammen om en
fælles gudstjeneste i det fri. I år er det
ved Slivsøen, og det hele starter
kl.11.00. Det er i år præsterne fra Haderslev næs, der arrangerer gudstjenesten, som både vil rumme kor fra
provstiet og levende musik. Vi opfordrer alle til at tage madkurven med og
få en hyggelig udflugtsdag i det fri.

Liturgisk Langfredag 29.marts
Langfredag er der traditionen tro liturgiske gudstjenester i begge kirker.
Gudstjenester hvor oplæsning af lidelseshistorien samt salmer og musik er i
forgrunden.
Menighed møder menighed
14.april, Øsby kirke kl.10.30
Vi får besøg af Tinglev menighed i forbindelse med projektet ”menighed møder menighed”. Vi er af biskoppen blevet sat sammen med Tinglev menighed, hvor vi skal besøge hinanden og
fejre gudstjeneste sammen og efterfølgende udveksle gudstjenesteerfaringer.

Hjemmeside
Kirkens hjemmeside har fået nyt
”look”, som kan ses på www.oesbysogn.dk. Hjemmesiden opdateres
løbende med nyheder og billeder, og
man kan altid finde gudstjenestelisten,
hvad der sker lige nu i kirken samt informationer om konfirmander mm derinde. Mød os også på Facebook under
”Øsby og Aarø kirker”

Gospelgudstjeneste
I Øsby kirke søndag den 5.maj
kl.10.30. Vi gentager succesen fra efter-
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Kirkelig vejviser
Sognepræst
Pia Haaning Lorenzen
Øsby Nedergade 20
Tlf. 74 58 42 06
Email: phlo@km.dk

Menighedsrådsformand
Karsten Boe
Øvej 12, Sverdrup.
Tlf.30451216
Email: k.boe@bbsyd.dk

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

Kirkeværge Øsby/Årø
Marian Jepsen
Aarø 147
Tlf. 74 58 47 98
Hjemmeside
www.oesbysogn.dk

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

Kirkebil
Taxa Haderslev, tlf. 70 10 75 00
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.

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

Henvendelser
Dåb og bryllup

Sognepræsten.

Begravelse og
bisættelse

Henvendelse til den præst, der skal forestå handlingen.

Gravsted

Henvendelse til graveren i Øsby/ Årø

Præsten har ugentlig fridag om mandagen.

Øsby og Aarø Kirker
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Siden sidst
DØBTE Øsby Kirke
28.okt
Sofie Abrahamsen Hansen, Raade

VIELSE/ ØSBY Øsby Kirke
27.okt
Pernille Dokkedal Bruhn og Peter Bruhn, Kvistrup

BEGRAVEDE/BISATTE Øsby Kirke
30.nov
Jens Jensen Christiansen, Aarøsund
28.dec
Marie Jensine Kristine Jakobsen, Øsby (Bisat fra Hertug Hans kirke)
3.jan
Curt Friedrich Wolf, Øsby(Begravet fra Vilstrup Kirke)
18.jan
Svend Erik Egtved, Haderslev

BEGRAVEDE/BISATTE Årø kirke
26.okt
Jenny (Jensine Petrine) Nielsen, Aarø
23.nov
Heinrich Christian Sonntag, Aarø
19.dec
Svend Erik Lassen Jensen, Aarø

Gudstjenester
Dato

Kirkeåret

Øsby

Aarø

24.feb

2.s. i fasten

--

--

3.marts

3.s. i fasten

09.00

10.45

Kirkekaffe Aarø

10.mar

Midfaste

10.30

--

Kirkekaffe

17.mar

Mariæ bebud.dag

09.00

10.45

Kirkekaffe Aarø

24.mar

Palmesøndag

10.30

--

Børnegudstjeneste med børnekor. Kirkekaffe

28.mar

Skærtorsdag

Grarup 8.30

Øsby og Aarø Kirker
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i Grarup kirke
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Gudstjenester

Dato

Kirkeåret

Øsby

Aarø

Bemærkninger

29.mar

Langfredag

10.30

08.45

Liturgisk gudstjeneste i
begge kirker

31.mar

Påskedag

09.00

10.45

Kirkekaffe og voksenkor –
Aarø

1.april

Anden påskedag

Domkirke kl.14

- - Fælles provsti gudstjeneste i domkirken kl.14.00

7.april

1.s.e.påske

--

--

Der henvises til Starup
kl.10.00

14.april

2.s.e.påske

10.30

--

Tinglev menighed kommer –
kirkefrokost på kirkevej 7

21.april

3.s.e.påske

09.00

10.45

Kirkekaffe Aarø

26.april

Bededag

--

--

28.april

4.s.e.påske

--

10.45

5.maj

5.s.e.påske

10.30

--

Gospelgudstjeneste med Haderslev gospelkor.

9.maj

Kr.himmelfartsdag

10.30

--

Friluftsgudstjeneste på pladsen i forbindelse med Øsby
festuge Børnekor medvirker

12.maj

6.s.e.påske

19.00

--

Forårskoncert med Øsbykorene

14.maj

Tirsdag

--

19.30

Forårskoncert med voksenkoret

19.maj

Pinsedag

10.30

08.45

Kirkekaffe

20.maj

Anden pinsedag

11.00

--

Fælles friluftsgudstjeneste
ved Slivsøen

Haderslev Stiftsbogtrykkeri 74 522 522

Konfirmation

