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Så nåede vi Maj
En fantastisk dejlig måned – ja måske
årets skønneste!
12 maj indsættes den nye biskop i Haderslev Domkirke. Menighedsrådet er
inviteret med til festligheden med to
rådsmedlemmer.
Menighedsrådsmedlemmerne går en
spændene og travl tid i møde. Der er i
skrivende stund lavet et stillingsopslag
til præsteembedet i Øsby/Årø sogn. Nu
er det bare at vente og håbe at rigtig
mange syntes det kunne være interessant at søge jobbet som præst i
Øsby/Årø sogn.
Af erfaring ved man at en del muligt
interesserede ansøgere tager på besøg i
sognet inden de sender en skriftlig
ansøgning. Ofte kontakter de formanden for menighedsrådet og beder om
en rundvisning i kirkerne og i præstegården. (der er bopælspligt i sognet)
Ansøgningsfristen udløber i slutningen
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af maj. Derefter skal ansøgningerne
gennemgåes og læses.
Der vælges nogle fra som menighedsrådet tager ud til prøve gudstjenester
med efterfølgende samtale.
Denne procedure tager tid!
Når sommerferien starter skulle der
gerne være truffet en beslutning om
hvem der skal være præst i Øsby.
Håbet er at stillingen kan blive besat
fra 1-9-2013.
Kirkebladet er denne gang lavet af to
rådsmedlemmer. Formen er den
samme – men indholdet er ikke som
vanlig. Vi har bestræbt os på at få vigtige datoer m.m. med i dette kirkeblad.
I næste nr. af kirkebladet skulle der
gerne være en præsentation af den nye
præst i Øsby/Årø sogn.
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Hilsner fra Vejen
Nu er det forår og snart sommer – vi
kan mærke det i luften, vi kan se det i
haven, og vi ved det med sikkerhed,
når vi kigger i kalenderen. På Baungårdsvej 1a er der også forår, også i
mere overført betydning, for vi er startet på et helt nyt kapitel i tilværelsen. Vi
er flyttet ind i et helt nyt hjem, startet
på ny. Det hele er nyt, alle rutiner er
brudt, og vi står som på randen af forår
og venter på, at det hele folder sig ud.
Det er spændende, ikke bare hvad der
gemmer sig i den nye ”gamle” have,
men også hvad der gemmer sig af nye
bekendtskabet og venskaber, af nye oplevelser og rutiner. Vi er godt i gang
med at opdage, og vi bliver dagligt
bombarderet med nye indtryk – det er
spændende det hele.
Og det var hårdt at sige farvel til sognet, til venner og bekendte, til præstegården og ikke mindst haven, men
samtidig har foråret været en god tid at
starte på ny, en god årstid at begynde
på et nyt kapitel. Alting springer ud, alt
det døde bliver levende igen. Ja påske-
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tid, er en god tid at starte på ny, for
påskens budskab forkynder liv og lys
og håb ind i noget, som ellers kan være
ret så svært. Det er altid hårdt at lukke
døre, men med naturens flor og
påskens budskab blev det lettere at
åbne nye.
Påskemorgen da kvinderne kom til den
tomme grav, skulle de også til at åbne
nye døre, til at tænke anderledes og se
på verden med helt andre øjne. For
ham de troede var død, var blevet levende igen. Forunderlig – underligt og
fantastisk.
Vi er godt i gang med at åbne nye døre
– os alle 6 – og vi nyder det, men vi nyder også hver gang vi går igennem den
gamle dør og besøger Øsby og Årø eller får besøg derfra. På den måde trækkes der en rød tråd i vores liv, for ligesom livet udvikles og forandres ligeså
vel hviler det på gode relationer og et
utal af gode oplevelser, som vi bærer
med os videre i livet.
Mange sommerhilsner
Sognepræst Pia Haaning Lorenzen
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Henvendelse vedr. konfirmationsundervisning
Konfirmationsundervisning – henvendelse Katrine Gaub/Henning Wehner.
Undervisningsdag – tidspunkt – transport.

Minikonfirmander – henvend jer til
Katrine Gaub.

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

Kalender
Kongeligt besøg på Aarø
den 6. juni, hvor Dronningen og
Prinsgemalen også besøger Aarø Kirke.

Semrau Jensen, kirkesanger Lise Mohr,
musiklærer Lise Holt og 4.klassens
klasselærer Trine Jakobsen.

Gospelgudstjeneste
I Aarø Kirke søndag den 9. juni,
kl. 14.00
Haderslev gospelkor deltager ved gudstjenesten.

Tysk gudstjeneste
I Aarø Kirke søndag den 21. juli
2013 kl. 14.00
Igen i år gentages tysk gudstjeneste i
Aarø Kirke

Musik sættes til Øsby Kirke
I Øsby Kirke tirsdag den 18. juni,
kl. 15.30
Øsby Kirke åbner dørene op til en opførelse af forskelligt musik og drama
udarbejdet på selve dagen ved 4. klasses børn fra Øsby Skole, foreningen
CMB Musikteater & Formidling, organist Mikaela Jakobsen, organist Mogens Damm, organist Kristian Lumholt, musikformidler Birgitte Antonius,
komponist go musikformidler Claus
Øsby og Aarø Kirker
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Kalender
Prahl som fortæller om sit virke som
flyverpræst.
Pris kr. 35.00 for kaffe.

Høstgudstjeneste
I Øsby Kirke søndag den 15. september, kl. 10.30
I Aarø Kirke søndag den 22. september, kl. 10.45

Orgelaften i Øsby Kirke
Onsdag den 30. oktober er der orgelaften med forhenværende domorganist
Svend Prip og nuværende domorganist Henrik Skærbæk.
Mere information i næste kirkeblad.
Koncert med Per Nielsen
Tirsdag den 5. november kl. 19.30
koncert med trompetist Per Nielsen.
Mere information i næste kirkeblad.

Foredrag ved Christian Prahl
I sognehuset – Kirkevej 7, torsdag
den 26. september, kl. 19.30
Foredrag ved sognepræst Christian

Øsby og Aarø Kirker

5

Maj til september 2013

Kirkelig vejviser
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”

Organist
Mikaela Bang Jakobsen
Sydhavnsvej 13,2.th
Tlf. 29261310
Email: mikaelabang@live.dk
Kirkesanger
Lise Hauge Mohr
Hajstrupgade 17
Tlf. 74 58 46 57
Email: haugemohr@heaven.dk

Sognepræst
Stillingen er ledig.
Henvendelse til Katrine Gaub
Bankelvej 16, Halk
74571195
Email: kg@km.dk

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

Graver
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
Email: torben.jepsen@mail.tele.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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Kirkebil
Alle i sognet, der ikke har kørelejlighed til Øsby Kirke, kan benytte kirkebil.
Ring til TAXA telf. 7010 7500 og bestil en kirkebil.
Husk at bestille i god tid og
meddele at bilen skal komme og
hente igen efter gudstjenesten.

Siden sidst
DØBTE Øsby Kirke
17. februar Naya Victoria Houmark
Lindberg Nielsen
31. marts

Sara Klauza Christiansen

BEGRAVEDE/BISATTE Øsby kirke
22. februar Peder Caspersen Pedersen (Bisat fra Halk Kirke)
28. februar Annette Ibsen (Bisat fra Assistent kirkegårdens kapel)
8. marts

Ruth Rigmor Nissen

9. marts

Ester Eriksen

16. marts

Johanne Hansen

13. april

Inga Elfrida Hansen

17. april

Anna-Lise Beck

Øsby og Aarø Kirker
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Gudstjenester
Dato

Kirkeåret

Øsby

26.maj

Trinitatis søndag

2.juni

1.s.e.trinitatis

9.juni

2.s.e.trinitatis

16.juni

3.s.e.trinitatis

10.30

23.juni

4.s.e.trinitatis

10.30

30.juni

5.s.e.trinitatis

10.30

7.juli

6.s.e.trinitatis

9.00

14.juli

7.s.e.trinitatis

10.30

21.juli

8.s.e.trinitatis

28.juli

9.s.e.trinitatis

4.august

10.s.e.trinitatis

Aarø

Bemærkninger
Der henvises til Halk 10.30

09.00
14.00

Gospelgudstjeneste med
Haderslev Gospelkor

8.45

10.45

14.00

Tysk gudstjeneste

10.30
8.45

11.august 11.s.e.trinitatis

10.30

18.august 12.s.e.trinitatis

10.30

8.45
Der henvises til Halk 10.30

1.sept.

14.s.e.trinitatis

10.30

8.sept.

15.s.e.trinitatis

10.30

8.45

Indsættelse af ny præst

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

Haderslev Stiftsbogtrykkeri 74 522 522

25.august 13.s.e.trinitatis

