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Inde i bladet:

Guldkonfirmandfejring i marts
Kom og lær din lokale kirke at
kende, når ”Kirkestafetten”
kommer til Øsby i maj
Tre styks friluftsgudstjenester
Flere events i juli og august i og
omkring Aarø Kirke
Den Danske Salmeduo giver igen
koncert i Øsby Sogn

Guldkonfirmandfejring i marts

I marts kunne sin tids største konfirmandhold i Øsby Sogn fejre 50-års jubilæum. De var oprindeligt 45 konfirmander på det hold, og konfirmationen blev
forrettet af selveste Haderslev domprovst
Skov, da den lokale sognepræst Fog blev
syg ganske kort forinden. Og så samledes man så nu på selve 50-årsdagen for
konfirmationen i Øsby Kirke, og det var
lørdag den 22. marts i år. På dagen blev
det blandt andet til en rundvisning på
skolen; en tur på kirkegården for at hilse
på kammerater, som var gået bort; gruppefoto ved og rundvisning i kirken; sognepræst Peder Kristiansen fortalte om
det nye alter fra 1995 og dets symbolik
samt om, hvordan konfirmationsforberedelsen foregår i dag; og Trosbekendelsen
og ”Op al den ting” blev der skam også
tid til at få sunget. Aftenen sluttedes af
med festmiddag på Aarøsund Badehotel.

the Mortensen, Preben Andersen, Ingeborg Fredslund, Hans Peter Christiansen, Johanne Janik, Inger Hundevad,
Laila Eskildsen, Ingrid Matschke, Else
Marie Gram, Elisabeth Bjerrum, Birgit
Nielsen, Jonna Petersen, Doris Terp, Peter Jæger Hansen, Holger Iversen, Flemming Jacobsen, Svend Erik Jensen, Hans
Jørgen Kyster, Thomas Lorenzen, Hans
Jacob Simonsen, Stig Winther, Lars
Hansen, Flemming Staub og Hans Christian Holst

Samlede var: Jytte Margrethe Kristensen, Annemarie Søgaard, Inger MargreØsby og Aarø Kirker
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Konfirmation i Øsby 2014
I sidste nummer nævnte vi navnene på de konfirmander, som på Store Bededag,
fredag den 16. maj konfirmeres fra Øsby Kirke. I den forbindelse indsneg der sig
et par fejl i adresseangivelserne for to af konfirmanderne. Disse rettes hermed:
Alex Glass Nielsen, Øsbygade 66 B, 1. th.
Martin Ingeman Paag, Øsbygade 36
I alt konfirmeres 22 unge – 13 piger og 9 drenge.

Sommerens arrangementer
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. Kirkens 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.

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
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

Friluftsgudstjenesten
i Øsby festuge, 29. maj
Igen i år er der friluftsgudstjeneste i
Øsby og Aarø Kirker
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bare at nyde de skønne omgivelser ved
slottet og de mange ting, der sker der.
Prædikanterne er i skøn blanding:
Lykke Wester, Peter Kiel, Peter Glistrup, Annesofie Munch og Johannes
Gjesing.

kroner, som betales på stedet; børn
gratis.
Eller hvis man har tyske venner på besøg eller på anden måde har kontakt til
tysktalende turister, så vil der også
være mulighed for at få samme rundvisning bare tilrettelagt for tyskere og
fortalt på tysk, også af Kim Bjerringgaard, som er vokset op i det danske
mindretal i Sydslesvig. Rundvisningen
på tysk finder sted torsdag den 7. august og begynder også kl. 19.00, med
mulighed for at følges med guiden fra
Aarøsund en halv time før. Afslutningsvis også ost og rødvin på denne aften,
og så kan man betale såvel i kroner og i
euro herfor: 50 kroner / 7 euro.

Hyggelig og festlig aftengudstjeneste i det fri på Aarø, 3. juli
Torsdag den 3. juli er sommerferien
kommet godt i gang, og vi håber på,
beder til og tror på, at det selvfølgelig
er blikstille og lunt, når vi den aften kl.
19.30 holder friluftsgudstjeneste på det
grønne areal på Aarø Kirkegård. Med
os til at gøre aftenen ekstra festlig har
vi dygtige Karl Berkwill med på trompet, og vi har indbudt spejderne til at
hjælpe med et alterkors af træ. Organist Mikaela Jakobsen spiller med på
klaver, og Peder Kristiansen prædiker.
For en aften vil der således være kirkerum omkring den gamle døbefont fra
Aarø Kirke, som står der på kirkegården, og vi får en god og hyggelig
stemning med salmesang i fakkellys og
udblik over sund og bælt fra en højgrøn ø.

Tysk gudstjeneste, 20. juli
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 og være med. Vi er så heldige,
at Aarø Kirke igen i år får glæden ved
en sådan tysk gudstjeneste, da det tyske mindretals præst ved domkirken,
Christa Hansen, kommer til Aarø den
20. juli kl. 14.00 og holder tysk gudstjeneste; med tysk liturgi og på det tyske sprog. Alle er velkomne, dansk som
tysk, vant som uvant kirkegænger.

Rundvisninger i og omkring Aarø
Kirke, 10. juli og 7. august
Torsdag den 10. juli fra kl. 19.00 er der
rundvisning i og omkring Aarø Kirke
ved Kim Bjerringgaard, som har en
vældig historisk og kulturel viden at
dele ud af. Der er mulighed for at følges med guiden fra fastlandet. Kim
Bjerringgaard står klar ved færgehavnen i Aarøsund kl. 18.30. Ellers mødes
man ved kirkedøren præcist kl. 19.00.
Arrangementet afsluttes med rødvin og
ost i/ved kirken. Det kan kun blive en
spændende og hyggelig aften. Pris: 50

Øsby og Aarø Kirker

Koncert med Den Danske
Salmeduo i Aarø Kirke, 14. august
I februar havde vi i Øsby Kirke en fabelagtig koncert med Den Danske Salmeduo, som ved den lejlighed spillede
op til Haderslev Domkirkes Pigekors
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skønsang. Det var
var nogle virkeligt
fascinerende lydbilleder, der kom
ud af det møde.
Vi blev så betagede af Den Danske Salmeduo, at
vi besluttede, at
nu måtte det være
Aarø Kirkes tur til

at få noget af samme skuffe. Koncerten
finder sted torsdag den 14. august kl.
19.30. Kom og oplev velkendte danske
salmemelodier i spændende og ofte
munter nyfortolkning. Entré: 50 kroner, som betales i døren.

Kirkelivet i øvrigt
Kor
Kirkens kor kører 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 ☺

Voksenkoret øver tirsdage
kl. 19.00-21.00

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 organisten Mikaela Bang Jakobsen. Find os
på Facebook under ”Øsby og Aarø
Kirker”, eller følg Facebook-linket på
vores hjemmeside www.oesbysogn.dk.

Hvad angår Korskolen (0.-2. klasse)
og Juniorkoret (3.-5. klasse) arbejdes
der for tiden på højtryk for at finde
nye mødetider, der kan passe sammen med skolens nye tider efter
sommerferien, jf. den nye skolereform. Forældrene til sangere i børnekorene bedes være opmærksomme
på disse ændringer.

Juniorkonfirmander
Igen i år tilbydes juniorkonfirmandundervisning for 3. klasse. Forløbet strækker sig over 5 eftermiddage efter skoletid, hvor vi sammen lærer om kirke og
kristendom på en kreativ og legende
måde. Vi starter i uge 37 og undervejs
medvirker juniorkonfirmanderne også i
høstgudstjenesten i Øsby Kirke. Nær-

Korenes øvetider

Øsby og Aarø Kirker
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mere information om tidspunkt og tilmelding følger i løbet af sommeren.

den nye skolereform. Hold også gerne
øje med hjemmesiden. Dato for konfirmationen i Øsby Kirke (altid Store Bededag) bliver i 2015 fredag den 1. maj,
og for konfirmationen i Aarø Kirke (altid søndagen efter Store Bededag) bliver datoen søndag den 3. maj kl.
10.45.

Konfirmander
Næste års konfirmationsforberedelse
starter i uge 37. Information om mødedag og tidspunkt følger i løbet af sommeren, da dette endnu ikke er fastlagt
og koordineret med alm. skoletid, jf.

Kirkelige hændelser siden sidst
DØBT i Øsby Kirke
27. apr.
Natasja Overbeck
Christiansen

BISÆTTELSER fra Øsby Kirke
27. feb.
Johan Peter Lorensen
7. mar.
Ester Marie Have
27. mar.
Edith Elisabeth Paulsen
15. apr.
Carlo Knudsen
23. apr.
Misse Jakobsen
24. apr.
Ellen Jensen

BEGRAVELSE fra Øsby Kirke
7. feb.
Katrine Thomsen

Præstens ferie og efteruddannelse
Datoer
14.-22. juni
12.-17. aug.
19.-24. aug.
25.-31. aug.
2.-7. sept.

Afløser
Lars-Peter Melchiorsen, Sdr. Vilstrup
Katrine Gaub, Halk
Jørgen Kappel Hansen, Starup
Lars-Peter Melchiorsen, Sdr. Vilstrup
Poul Martin Langdahl, Hoptrup

Øsby og Aarø Kirker
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Kirkelig vejviser
Sognepræst
Peder Kristiansen
Øsby Nedergade 20
Tlf. 7458 4206
e-mail: pekr@km.dk
Henvendelser ang. kirkelige
handlinger rettes til denne.
Ugentlig fridag om mandagen.

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

Menighedsrådets ordinære møder
afvikles den første onsdag i hver måned
kl. 19.30 på Øsby Kirkevej 7 (huset,
der ligger lige ved siden af Øsby Kirkes
parkeringsplads) og er åbne for offentligheden.

Graver-afløser
Flemming Madsen
Kirkevej 7
tlf.: 7458 4410
e-mail: flemmingmadsen1@live.dk
Henvendelser ang. gravsteder rettes
til denne.

Hjemmeside: www.oesbysogn.dk

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

Facebook: ”Øsby og Aarø kirker”

Kirkebil bestilles hos TAXA
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.

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

Øsby og Aarø Kirker
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Kalender

22. maj
25. maj
29. maj
1. juni
8. juni
9. juni
15. juni
22. juni
29. juni
3. juli
6. juli
10. juli
13. juli
20. juli

27. juli
3. aug.
7. aug.
10. aug.
14. aug.
17. aug.
24. aug.
31. aug.
7. sept.
14. sept.

Kirkeåret

Øsby

Aarø

Bemærkninger

19.30
”Kirkestafetten”; se omtale i bladet!
5. s. e. påske
10.30
Kirkekaffe
Friluftsgudstjeneste10.30
10.30ved
vedhallen
halleni forbindelse
i forbindelse
Kristi himmelfart Friluftsgudstjeneste
med
Øsby
festuge.
Kor
med Øsby festuge. Kormedvirker
medvirker
6. s. e. påske
Der henv. til Starup Kirke 10.00
Pinsedag
9.00
10.45
Anden pinsedag
Friluftsgudstjeneste 11.00 i Gram Slotspark;
se omtale i bladet!
Trinitatis
10.30
8.45
Erik Holmgaard prædiker.
Kirkekaffe i Øsby
1. s. e. trin.
10.30
Jakob Damm Knudsen prædiker
2. s. e. trin.
9.00
10.45
Kirkekaffe på Aarø
19.30
Friluftsgudstjeneste uden for
Aarø Kirke; se omtale i bladet!
3. s. e. trin.
Der henvises til Halk Kirke 10.30
19.00
Rundvisning i og omkring Aarø
Kirke; se omtale i bladet!
4. s. e. trin.
10.30
8.45
Kirkekaffe i Øsby
5. s. e. trin.
10.30
14.00
På Aarø med tysk liturgi ved
Christa Hansen og bagefter
kirkekaffe; se omtale i bladet!
6. s. e. trin.
9.00
10.45
Kirkekaffe på Aarø
7. s. e. trin.
10.30
19.00
Tysk rundvisning i og omkring
Aarø Kirke; se omtale i bladet!
8. s. e. trin.
10.30
8.45
Kirkekaffe i Øsby
19.30
Koncert med Den Danske
Salmeduo; se omtale i bladet!
9. s. e. trin.
Der henv. til Starup Kirke 10.00
10. s. e. trin.
9.00
10.45
Kim J. Eriksen prædiker.
Kirkekaffe på Aarø
11. s. e. trin.
9.00
Katrine Gaub prædiker
12. s. e. trin.
10.30
8.45
Henning Wehner prædiker
13. s. e. trin.
10.30
Kirkekaffe i Øsby

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.

Haderslev Stiftsbogtrykkeri 74 522 522

Dato

