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“Mit navn er Kjørmes, Knud Kjørmes”

Konfirmation 2014

I skrivende stund sner det! Så kom den
alligevel, sneen. Godt nok måtte vi undvære den til jul, men når det nu endelig
skal være, ja, så giv os den da til kyndelmisse, for til kyndelmisse hører den til.
Kyndelmisse er en gammel fest, som fejredes den 2. februar. I 2014 passer det
med en søndag, så i år giver det ekstra
god mening, at vi i Øsby Sogn følger
traditionen og sætter en søndagshøjmesse af til at markeringen af kyndelmisse.
Og hvad går kyndelmisse så ud på? Ja,
kyndelmisse er ligesom julen en lysfest.
Man kan sige det sådan, at hvor vi i julen fejrede lyset i Kristus, der først viste
sig som stjernen over stalden der i Bethlehem, ja, så er lyset nu med kyndelmisse rykket os nærmere; rykket ind til
os; ind i kirken. Og deraf også navnet:
Kyndelmisse kommer af kandelabermesse; dvs. gudstjenesten, hvor man velsigner vokslysene til kirkens kaldelabre,
altså dens lysestager.
Her spejler denne gamle kirkens fest
selvfølgelig forholdene ude i naturen:
Begyndelsen af februar er jo midvinter,
den koldeste tid på året, og særligt her
har folk i gamle dage haft brug for at
samles omkring lyset, for at tænde håbet
om et snarligt forår.
Og så talte man om Kjørmes-Knud! Ja,
og hvem var så han? Jo, kunne ’kandelabermesse’ i sproget blive til ’kyndelmisse’,
så kunne ordet ’kyndelmisse’ vel også forkortes endnu engang og blive til ’kjørmes’. Og Knud, ja, det er slet ikke en
mandsperson, der her er tale om, men
derimod en knude, ligesom den slags
man kan binde på en snor: ”Kyndelmisse

I Øsby Kirke konfirmeres i år, fredag den 16. maj, Store Bededag, kl. 10.00:
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slår sin knude, overmåde hvas og hård”,
synger vi i den kendte ”Det er hvidt herude”.
Folkesproget leger her med et billede; et
billede af tiden som et bånd, der kan
slås knude på: Nogle gange slår tiden
knuder, og den bliver svær at komme
igennem eller at komme forbi. Eller som
med vandet i en haveslange, der har sat
sig fast og slået knæk under hjulet på
trillebøren: Der er slået knude på tiden,
så den løber ikke ligeså frit som ellers.
Og alligevel går tiden jo ligesom den
plejer; en time varer stadig en time!
Men interessant er det at lægge mærke
til, hvordan tidens gang for os mennesker opleves gennem vores forhold til
vejret og til lyset…
Vejret slår knude ved kyndelmisse;
holder solen ud af syne;
fryser mennesketiden fast.
Nu ligger haven forfrossen
under fint lille tyndt lag sne,
som spejler det lys på himlen,
der trods alt er at se.
Man sagde i gamle dage, at hvis solen
skinner på kyndelmisse, så bliver grævlingen forskrækket, når den kommer ud
af sin hule, og så løber den tilbage og
bliver dernede i endnu syv uger, for så
er vinterkulden endnu ikke forbi. Men
hvis vejret derimod er gråt og trist, så
bliver den oppe, for så vil resten af vinteren være mild.
Når dette blad er udkommet, og du nu
står med det i hånden, ja, så vil vi vide,
hvordan grævlingen havde det, da den
stak hovedet ud af sin hule til Kjørmes.
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Line Schelhace Breum, Fjordglimt 29
Mads Schelhace Breum, Fjordglimt 29
Alex Lilbæk Cenholt, Steveltvej 17
Dicte Ebbesen, Hajstrupgade 12
Christina Marie Jensen, Steveltvej 43
Anne Kjær, Hyrup Bygade 9
Lasse Grotum Koch, Steveltvej 30
Inger Marie Rys Kongsted, Damgade 11, 1. sal
Mia Elise List, Øsbygade 97
Trine Lundsgaard, Øsby Stadionvej 7
Mads Mathiesen, Sundparken 61
Renée Natalie Husted Mathiesen, Ærøvej 34
Tasja Martine Moos, Øsby Søndergade 43
Alex Glass Nielsen, Øsby Nedergade 66 B, 1. th.
Rasmus Juhler Søndergaard Nissen, Jormorvej 4
Simon Østergaard Nissen, Skomagervej 9
Martin Ingeman Paag, Øsby Nedergade 36
Kamilla Weidemann Pedersen, Øsby Stadionvej 93
Emma Cecilie Rathgen, Flovt Bygade 38
Jakob Skøtt, Steveltvej 49
Kirkerne er åbne om formiddagen på konfirmationsdagen, hvor der er mulighed
for at aflevere telegrammer m.m. i våbenhuset.

Kommende arrangementer
Fastelavnsgudstjeneste, 2. marts
Alle sognets børn er inviteret til festlig
fastelavnsgudstjeneste i Øsby Kirke 2.
marts kl. 14.00. Kirkens juniorkor synger, og man må gerne komme udklædt.
Efterfølgende er der tøndeslagning i
skolens gymnastiksal. Se også opslag
ved købmanden.

Øsby og Aarø Kirker

Musikgudstjenester, 9. marts
Klassisk musik gør kun gudstjenestens
fest endnu mere festlig! Derfor medvirker tre musikere fra den klassiske linje
på MGK i Haderslev ved gudstjenesterne søndag den 9. marts, kl. 8.45 i
Aarø Kirke og kl. 10.30 i Øsby Kirke.
Det drejer sig om to violinister og en
cellist. MGK står for ”musikalsk
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grundskursus”, som er et konservatorieforberedende tilbud til unge musikere
på højt niveau. Pågældende trio elsker
at spille i kirker og har en del erfaring
med det. Vi glæder os!

nehøjde 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 m.m. i kirkens
våbenhus.

Tøbrudskoncert med Samsø-kor og
spillemænd, 23. marts

Skærtorsdag, 17. april
Sammen med menigheden i Halk og
Grarup og deres præst, Katrine Gaub,
fejrer vi gudstjeneste i Grarup kirke kl.
18.30, hvor også Halk-Grarup Sognekor medvirker. Peder Kristiansen medvirker også. Efter gudtjenesten samles
vi om et let påske-måltid.

Søndag den 23. marts kl. 14.00 får vi
besøg af Peder Kristiansens tidligere
menighed. Det drejer sig om to dygtige
og glade kor, som kommer og fejrer
tøbruddet med os; sange til det spirende forårs komme. Korene er: Tranebjerg Kirkes Kor og Tranebjerg Seniorkor, som begge dirigeres af tidligere organist ved Tranebjerg Kirke, Tove Wedel Heinen. Undervejs vil der også
være små musikindslag med Samsø
Spillemænd. Mikaela Bang Jakobsen er
bag orglet. Det bliver en festlig koncert
af ca. en times varighed.

Liturgisk Langfredag, 18. april
Langfredag er der liturgisk gudstjeneste
i Aarø Kirke kl. 8.45 og i Øsby kirke kl.
10.30. En liturgisk gudstjeneste har
særlig vægt på musikken og på læsninger fra Biblen. Der er på denne dag
ikke en traditionel prædiken og ikke
nadver – men det er en meget stemningsfyldt gudstjeneste med vægtningen lagt på Jesu lidelseshistorie.
Forårskoncerter, 11. og 13. maj
Kirkens kor holder forårskoncert 11.
maj i Øsby kl. 19.00 og 13. maj på
Aarø kl. 19.30 – hvor både voksenkor
og børnekorene vil vise, hvad de har
arbejdet med igennem vinteren. Til
koncerterne er der fri entré. På Aarø er
det kun voksenkoret, der giver koncert.

Gudstjenester med gospelkor
I løbet af foråret kommer der til at
være et par gudstjenester med medvirken af Mikaelas Bang Jakobsens Gospelkor, én i Øsby og én på Aarø. Datoerne er ikke fastsat. Følg med på vores facebook- eller hjemmeside og se
også opslag ved købmanden for nærmere detaljer.

Øsby Kirke vises frem og får sin
historie fortalt, 22. maj
Et projekt i Haderslev Stift kaldet
”Kirkestafetten” går ud på at vise den
lokale kirke frem til folk fra nær og
fjern. Øsby Kirke er tilmeldt ”Kirkestafetten” under følgende overskrift: ”En

Familiegudstjeneste, 13. april
Palmesøndag er der gudstjeneste i bør-
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kens børne- og ungdomskor medvirker
også. Vi håber mange vil komme og
være med til at åbne festugen, og samtidig være med til at bakke op om dette
fine initiativ, som ØIF’s festudvalg har
taget i samarbejde med kirken.

stor kirke på det yderste af Haderslev
Næs, vistnok landets næststørste landsbykirke – bygget stor af rige bønder på fed
jord. Kom og oplev et overvældende kirkerum med det fritstående keramiske alterparti af det bornholmske kunstnerpar
Gerd Hiort Petersen og Hans Munck Andersen fra 1995; med landets eneste tilbageværende benhus; med et imponerende orgel – et af de ældste fra Marcussens værksted i Aabenraa – og med et spændende
forløb af sirlig kalkmalet udsmykning gennem kirkens i alt 6 høje hvælv.” Det er
kl. 19.30 og alle er velkomne. Der serveres stående kaffe efterfølgende i kirkerummet.

Anden pinsedag i Gram Slotspark,
9. juni
Det er en tradition, at mange sogne i
Haderslev Domprovsti holder en stor
fælles friluftsgudstjeneste anden pinsedag kl. 11.00. Det er altid en stor oplevelse, når tusind mennesker samles for
at synge ”I al sin glans nu stråler solen”. I år bliver gudstjenesten afholdt i
Gram Slotspark. Kør mod slottet, hvor
der vil være parkeringsvagter, som vil
hjælpe med at afvikle trafikken. Efter
gudstjenesten er der mulighed for spise
madpakke, besøge ”Pins’Mærken”-byfesten, der ligger lige i nærheden eller
bare at nyde de skønne omgivelser ved
slottet og de mange ting, der sker der.
Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Friluftsgudstjenesten i Øsby festuge, 29. maj
Igen i år er der friluftsgudstjeneste i
forbindelse med Øsby Festuge. Det er
torsdag den 17. maj – Kristi himmelfartsdag – kl. 10.30. Gudstjenesten foregår på plænen ved teltet, og er vejret
ikke med os, rykker vi ind i teltet. Kir-

Kirkelivet i øvrigt
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. Tak for
den gode og positive opbakning, som
babysalmesang har fået de sidste 9 år,
og vi glæder os til at synge og lege med
mange af fremtidens ”Næs-babyer”.

Babysalmesang
For 9. 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

Øsby og Aarø Kirker
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Babysalmesang i Øsby Kirke
Opstart:
er i gang, hver onsdag kl. 09.30-10.30
Antal gange:
fra og med 19. feb. 3 gange tilbage
Holdstørrelse:
max. 12, der er stadig plads!
Forestås af:
Mikaela Bang Jakobsen, organist i Øsby Kirke, og
Alice Knudsen, kirkesanger i Halk Kirke
Kontakt og tilmelding: Mikaela, se under ”Vejviser”
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 ☺

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
NB. Efter sommerferien kommer tiderne til at ændre sig pga. den nye skolereform. Forældrene til sangerne i børnekorene bedes til den tid være opmærksomme på, hvad de nye tidspunkter vil blive

nisten Mikaela Bang Jakobsen og som
medadministrator findes også kirkesangervikar Kim Bjerringgaard. Find os på
Facebook under ”Øsby og Aarø Kirker”, eller følg Facebook-linket på vores hjemmeside www.oesbysogn.dk.

Øsby og Aarø Kirker på facebook
Så mange som 77 mennesker følger lige
nu Øsby og Aarø Kirker på den populære internetside Facebook! Her vil
man både kunne finde oplysninger om,
hvad der sker ved kirken, og også billeder, videoer m.m. fra diverse arrangementer, der har fundet sted. Ud over
dette er der også mulighed for at kommunikere med de andre, som følger siden. Siden bliver administreret af orga-

Kirkelig vejviser
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.

Kirkesanger
Lise Hauge Mohr
Tlf.: 7458 4657,
E-mail: haugemohr@heaven.dk
MR-formand
Karsten Boe
Øvej 12, Sverdrup,
Tlf.: 3045 1216,
E-mail: k.boe@bbsyd.dk

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.

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

Organist
Mikaela Bang Jakobsen
Tlf.: 2926 1310,
E-mail: mikaelabang@live.dk

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 efter
gudstjenesten.

Siden sidst
DØBTE I Øsby Kirke
8. dec.
Andrea Warming Petersen

BEGRAVELSE fra Øsby Kirke
29. nov.
Arne Madsen
10. jan.
Peder Nielsen

VIEDE i Øsby Kirke
28. sep.
Susanne Lausen
og Anders Bladt

BISAT fra Aarø Kirke
21. dec.
Tina Sejersen
11. jan.
Ulla Jørgensen

Hjemmeside: www.oesbysogn.dk
Facebook: ”Øsby og Aarø Kirker”
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Kalender

Dato

Kirkeåret

Øsby

Aarø

Bemærkninger

23. feb.
2. mar.

Seksagesima
Fastelavn

9.00
14.00

10.45

9. mar.

1. s. i fasten

10.30

8.45

Kirkekaffe på Aarø
Familiegudstjeneste. Kor
medvirker
Musikgudstjenester. Kirkekaffe i Øsby

16. mar.
23. mar.

2. s. i fasten
3. s. i fasten

10.30
14.00

10.45

Kirkekaffe på Aarø. Tøbrudskoncert med Samsø-kor i
Øsby isf. gudstjeneste
30. mar. Midfaste
Der henvises til Halk 10.30
6. apr.
Mariæ bebudelse
10.30
8.45
Kirkekaffe i Øsby
13. apr.
Palmesøndag
10.30
Familiegudstjeneste. Kor
medvirker
17. apr.
Skærtorsdag
Fællesgudstjeneste i Grarup kl. 18.30
med efterfølgende let påskemåltid.
Katrine Gaub prædiker
18. apr.
Langfredag
10.30
8.45
Liturgisk i begge kirker
20. apr.
Påskedag
10.30
8.45
Kor medvirker
21. apr.
2. påskedag
Fælles provstigudstjeneste i Domkirken kl. 14.00
27. apr.
1. s. e. påske
10.30
Kirkekaffe
4. maj
2. s. e. påske
9.00
10.45 Kirkekaffe på Aarø
11. maj
19.00
Forårskoncert med kirkens
kor
13. maj
19.30 Forårskoncert med voksenkoret
16. maj
St. bededag
10.00
Konfirmation
18. maj
4. s. e. påske
10.45 Kirkekaffe på Aarø
22. maj
19.30
”Kirkestafetten”; se omtale i
bladet!
25. maj
5. s. e. påske
10.30
Kirkekaffe
29. maj
Kr. himmelfart
Friluftsgudstjeneste ved hallen i forbindelse
med Øsby festuge. Kor medvirker
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 – Facebook under ”Øsby og Aarø Kirker”

Haderslev Stiftsbogtrykkeri 74 522 522

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.

