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Så blev det 2021. Et nyt år, hvor 

vi alle ser frem mod bedre tider. 

For vi er dødtrætte af mundbind 

og aflysninger og udsættelser 

og nye restriktioner og ned- 

lukninger. Men det ser ud til at 

fortsætte lidt endnu. 

Det mærker vi med gudstje- 

nester, der er endnu mere 

amputerede. Som menigheds- 

rådsformanden bemærkede: Er en gudstjeneste uden 

salmesang overhovedet en gudstjeneste? 

Det er for så vidt et godt spørgsmål – i hvert fald her 

hos os, hvor gudstjenesten så langt fra at være en fore- 

stilling med optrædende og tilskuere netop er et fæl- 

lesskab – en samtale, om man vil, mellem Gud og hans 

folk. Og der spiller fællessangen klart nok en hovedrolle 

sammen med fælles bøn og fælles bekendelse – og 

ikke mindst fællesmåltidet. 

Men kom alligevel! Er vor gudstjeneste end fattig og 

ringe – deri sig engle finde! Som Jesus siger: Hvor 

bare to eller tre taler sammen om mig – dér vil jeg være 

sammen med dem. 
 

En anden konsekvens af Coronaen er, at vi igen i år 

har måttet udskyde konfirmationen, og for at være 

rimeligt sikre på så normale forhold som muligt både i 

kirken og ved festerne bagefter, har vi valgt at udskyde 

konfirmationsdatoerne til den 22. og den 29. august. 

Det synes de efterhånden hårdt prøvede konfirmand- 

forældre at være indforstået med. 

Det er absolut ikke med vores gode vilje, at vi ændrer 

disse datoer – men vi tror alligevel, det er det rigtige at 

gøre, sådan som fremtiden tegner sig. 

Derudover prøver vi så vidt muligt at samle op på 

tidligere aflyste arrangementer, som man vil kunne se 

andetsteds i bladet – og vi tror, det også kan lykkes at 

gennemføre dem. Men nu ser vi. Og vi håber… 

Noget af det, som betyder allermest for mig som 

kristen, er den vedvarende påstand om Guds græn- 

seløse kærlighed. Fordi det budskab giver mig en dyb 

tillid til livet og et inderligt håb om, at alting nok skal 

blive godt. Også – eller måske især – når jeg synes, 

livet ligesom lukker sig om mig. Bare vent! Vel er landet 

lukket ned og vi er midt i vinterens kulde og mørke, 

men foråret skal nok komme og sommeren med al sin 

lyst og glæde. Jo, for sådan er det liv, som er båret af 

Guds kærlighed. I håbet lever vi. 

Det synes også at være temaet for Steen Christensens 

forside til dette nummer af SOGNET. 

Han skriver selv: Jeg har arbejdet lidt på en forside ud 

fra temaet om at vente i ubestemt tid, men i troen på at 

lyset vil komme. Man må holde ud et stykke tid endnu, 

før livet igen kan udfolde sig. Til Forsiden har jeg ladet 

mig inspireret af Frank Jægers digt Liden Sol fra 1953: 
 

Liden sol i disse uger. 

Februar har gjort os mindre. 

Sne som tynger. Is som knuger. 

Vi kan ingenting forhindre. 

Vi kan heller ikke bede 

om at måtte blive større. 

Stær og mus og vinterhvede 

må på vore vegne spørre. 

Men måske april vil hente 

vore hjertebål tilbage. 

Sammen vil vi tålsomt vente, 

liden sol i disse dage. 

 
Meget bedre kan det ikke udtrykkes, det, som vi vel 

alle går og føler her ved Kyndelmisse – den gamle 

lysfest, der skulle mane vore hjertebål tilbage ved 

at minde os om, at livet nu og altid er båret af Guds 

kærlighed. 
Erik Fonsbøl 

Vi lever i håbet 
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Skellig Michael 

I disse tider, hvor mange føler sig udelukket fra de nor- 

male fællesskaber i samfundet på grund af Coronakrisen, 

kunne det måske være interessant at høre om nogle 

mennesker, der helt bevidst lukkede sig selv ude fra alle 

normale fællesskaber ved at isolere sig på en fjern klippeø 

langt fra verdens larm. 

 
For nogle år siden besøgte Kirsten og jeg Skellig Michael, 

en lille, næsten nøgen klippeø i Atlanterhavet et godt 

stykke ud for Irlands sydvestkyst. Det var ikke altid muligt 

at komme derud på grund af det barske vejr, men det 

lykkedes, og vi blev sat i land for foden af en 700 trin høj 

trappe, der førte op til toppen af øen. Det særlige ved 

denne lille forblæste klippeø var, at hér langt udenfor 

lands lov og ret boede fra omkring år 600 til 1200 en lille 

flok munke, som opretholdt deres asketiske liv gennem 

fiskeri, fuglefangst (der var en gigantisk sulekoloni på 

naboøen) og lidt dyrkning af grøntsager på de sparsom- 

me grønne områder på øen. Deres boliger og fællesrum 

bestod af stenkuber, der var opført på toppen af øen, 

og som endnu står den dag i dag. Her levede denne lille 

koloni på blot 12 mennesker langt fra verdens larm i næ- 

sten fuldkommen isolation, indtil moderkirken besluttede 

at kalde dem ind på fastlandet, hvor de angiveligt kunne 

gøre mere gavn. 
 

 

 

 

Jeg tror, disse munke, som så mange af deres brødre og 

søstre rundt om i verden søgte ind til en dybere virkelig- 

hed end den verden, vi kender med familieliv og sam- 

fundsliv med alt, hvad det indebærer på godt og ondt. 

Bagved denne virkelighed følte de en anden og sandere 

og dybere åndelig virkelighed, som livet i den normale 

verden ligesom stod i vejen for. Derfor måtte de forlade 

den. 

På den måde søgte de at realisere det, de forstod ved 

den sande kristendom som et kald ud af verden ind i et 

nyt fællesskab med Kristus selv. 

I vores lutherske kirke har vi for længst gjort op med 

den tanke, at man skulle kunne nærme sig Gud gennem 

særlige øvelser eller en særlig måde at leve på. Og da slet 

ikke ved at isolere sig fra verden. Vi tror vel stadigvæk på, 

at det er Gud, der kommer til os gennem sin ånd – uan- 

set, hvad vi så stiller an med af et nok så lydigt og nok så 

perfekt liv. Derfor kan vi også leve frimodigt i den verden, 

som nu engang er vores – der, hvor vi er sat – med tro og 

med håb i sikker forvisning om Guds kærlighed. 

Jeg elsker denne brogede verden med al dens bøvl og 

besvær. Alligevel kan jeg ikke lade være med at blive fa- 

scineret af disse munke, der i den grad tog konsekvensen 

af deres kald og ændrede deres liv fuldstændigt. 

Jeg ville gerne have vist nogle billeder fra Skellig Michael. 

Men det kan jeg desværre ikke, selv om jeg tog en styr- 

tende masse på min fine nye mobiltelefon. Det skyldes, at 
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vi havde købt en gave til vores barnebarn på tre år i form 

af en plastikdrage, og da vi kom hjem fra Irland, skulle jeg 

selvfølgelig sætte den op for ham ude i haven. Imidlertid 

havde jeg glemt vores havedam med det fine lille hegn 

omkring, så da jeg løb baglæns med dragen, snublede 

jeg over hegnet og landede midt i havedammen med 

dragen og et par åkander over mig. Da jeg dukkede op, 

syntes jeg selv, det var ret morsomt, lige indtil jeg opda- 

gede, at jeg havde min mobiltelefon med alle billederne 

og meget andet godt i lommen. 

 
Og det var jo ærgerligt nok, men set i bakspejlet forstår 

jeg nu hændelsen positivt som en påmindelse om ikke at 

tage for let på nogle menneskers dedikerede liv som Jesu 

disciple. Dér gik jeg rundt som en anden turist på besøg i 

det hellige og tog mine billeder – men hvad med mit eget 

liv? Var der overhovedet noget, jeg tog alvorligt, eller er 

jeg bare turist i tilværelsen? 

Sådan kan en tilsyneladende ulykke afstedkomme meget 

godt – og sådan er det måske også med coronaen. Mon 

ikke den også kan lære os noget om vores liv – selv om 

den lige nu er ret så træls? 

Erik Fonsbøl 

Billeder, Steen Christensen 
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EN ANDERLEDES GUDSTJENESTE 

afbrudt af fællessang, korsang og 

forskellige former for musikfrem- 

førelse. 

Teksterne spænder fra skabelsen 

over syndefaldet til Jesu fødsel. 

 
Ved gudstjenesten i Nørre Søby 

kirke blev de ni læsninger delt 

mellem præsten og 3 medlem- 

mer af menighedsrådet, afbrudt af 

dejlig orgelmusik fra Mogens, skøn 

solosang fra Kristina og fællessal- 

mer, skønne julesalmer vi alle kunne 

synge med på. 

 
Alt i alt en dejlig og stemnings- 

fuld aften i en flot julepyntet kirke 

med levende lys i de granpyntede 
vinduer samt grankogler på de røde 

»coronabånd« der hjalp os med at 

holde behørig afstand. 
Gudstjenesten i Nørre Søby kirke 

Nyt menighedsråd 
konstituerer sig 

Nå, ja, helt nyt er menighedsrådet 

ikke, men ved menighedsrådsvalget 

d. 15. september 2020 kom to nye 

medlemmer ind i rådet, Astrid Holm 

og Palle Bülov Hansen, hvilket vi er 

meget glade for. Vi byder velkom- 

men til de to nye medlemmer og 

takker de to afgående medlemmer, 

Leif S. Madsen og Jane Vad for 

deres store og fine indsats. Menig- 

hedsrådet har nu 7 medlemmer fra 

Nr. Søby og 1 medlem fra Heden og 

tiltrådte deres funktionsperiode d. 

1. søndag i advent 2020. Forinden 

havde rådet konstitueret sig, og 

posterne blev fordelt på følgende 

måde: Leif Sædholm Nielsen er 

formand, Jane Dahl Sørensen er 

næstformand, Bente Nielsen er 

kontaktperson, Palle B. Hansen er 
kirkeværge i Nr. Søby og desuden 

søndag den 20. december 2020 kl. 

19.30 blev på flere måder en ander- 

ledes gudstjeneste. 

 
For første gang – så vidt jeg ved 

– ville vi gennemføre en special 

gudstjenesteform »De ni læsninger« 

(forklaring følger). Tillige – på grund 

af nye corona restriktioner – skulle 

det vise sig, at det også blev den 

sidste gudstjeneste i 2020. 

 
De ni læsninger er oprindelig en 

engelsk tradition, der går tilbage til 

julen 1880. Det er en gudstjene- 

steform, hvor ni udvalgte tekster 

fra Bibelen læses op – af præsten 

og medlemmer af menigheden – 

En god oplevelse, der fortjener gen- 

tagelse i 2021. 

 
Bente Nielsen 

 

 

kasserer, Svend Abel er kirkeværge 

i Heden og Annemette Møller Han- 

sen er sekretær. Desuden sidder 

Astrid Holm og Lisbeth Bertelsen 

som menige rådsmedlemmer i de 

stående udvalg, bl.a. kirke- og kir- 

kegårdsudvalget og aktivitetsudval- 

get. Som stedfortrædere blev valgt 

Steen Christensen og Lars Sommer. 

Lisbeth Bertelsen 

(på  valgbestyrelsens vegne) 
 

Astrid Holm Palle Bülow 

Hansen 
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Arrangementer 
»Det kommer igen!«. Sådan skrev vi 

håbefuldt i juli måned sidste år om 

de indtil da aflyste arrangementer. De 

var blot blevet udskudt til efteråret. 

Desværre gik det ikke helt sådan. Vi 

måtte aflyse og udskyde en gang 

mere. Corona-nedlukninger kan 

stadig spille os et puds, men alligevel 

vover vi pelsen og håber på, at de 

arrangementer, der omtales nedenfor, 

kan gennemføres. Men hold under 

alle omstændigheder øje med 

informationer fra kirken. Se dem 

på: På Sogn.dk, kirkernes hjemme- 

side, facebook (Os fra Nr. Søby/ Nr. 

Søby-Heden kirker), Midtfynsposten 

og på opslagstavler ved kirkerne og 

på Trekanten. Det gælder for alle ar- 

rangementer, at de afholdes under de 

gældende corona-restriktioner. 

Sogneudflugten finder traditionelt 

sted i juni måned, men efter at have 

udsat den to gange, tør vi ikke sætte 

en ny dato på i skrivende stund. Og 

måske skal sogneudflugten i disse 

corona-tider have en helt anden 

form? Det arbejder vi med; se mere 

om dette i næste nummer af Sognet. 
 

Lisbeth Bertelsen 
 

Damesalon 
I efteråret 2020 indbød vi til »Dame- 

salon«, hvor damer i alle aldre kl. 11- 

13 den første torsdag i hver måned 

kunne få sig en hyggelig snak og lidt 

frokost sammen i Konfirmandstuen. 

Det blev desværre kun til et par gan- 

ge, så måtte vi aflyse, men vi håber 

at kunne gennemføre Damesalonen 

torsdagene d. 8. april, d. 6. maj og d. 

3. juni. Man tilmelder sig senest søn- 

dagen inden hos Marianne Andersen 

(tlf. 65902220) eller Lisbeth Bertelsen 

(mobil 26257491) og møder så blot 

op kl. 11, medbringende egen drik- 

kelse – og ikke mindst lyst til samvær 

og lyst til at lære nye at kende i Nr. 

Søby og Heden sogne! Betaling for 

smørrebrød og kaffe (2 stk. smørre- 

brød 40 kr./ 3 stk. 60 kr.) sker i konfir- 

mandstuen på dagen. Oprydningen 

hjælpes vi ad med. Menighedsrådet 

står for arrangementet. 

Marianne Andersen og 

Lisbeth Bertelsen 

Musikarrangement 
Palmesøndag 

d. 28.marts kl. 

14.00 opfører 

ensemblet 

Trioro i Nr. 

Søby Kirke 

et af højtidens helt centrale værker, 

barokkomponistens Giovanni Pergo- 

lesis »Stabat Mater«. Trioro består af 

sopranen Kiki Brandt, mezzosopra- 

nen Christina Holm Dahl og organist 

Torben Krebs. »Stabat Mater« er 

fortællingen om Jesus’ moder ved 

korsets fod, og hvordan hun gen- 

nemlever korsfæstelsen af sin søn, 

illustreret i den smukkeste barok- 

musik. Giv jer selv en smuk start på 

påskeugen og oplev »Stabat Mater« 

i Nr. Søby Kirke Palmesøndag d. 28. 

marts kl. 14.00. Vi beder venligst om 

tilmelding til Lisbeth Bertelsen, mobil: 

26257491. 

Annemette M. Hansen 

Kirken og coronaen 

Det nye år begyndte, som det gamle 

sluttede, med, coronaepidemi, ret- 

ningslinjer og restriktioner. Det sætter 

også præg på gudstjenester, kirkelige 

handlinger, konfirmandundervisning, 

og på kirkelivet i det hele taget. 

 
I Nørre Søby og Heden kirker bibe- 

holder vi gudstjeneste-planen med 

hensyntagen til alle restriktioner. 

Dvs gudstjenester af 30 min. varig- 

hed, og der må ikke synges fælles- 

sang, Erik Fonsbøl har lavet en fin 

model til sådan en kort gudstjeneste, 

det fungerer rigtig godt, og det er 

jo dejligt, at vi har mulighed for at 

komme i kirkerne. 

 
HUSK – der skal bæres mundbind, til 

vi sidder på kirkebænken. 

Bente Nielsen 
 
 

Afstandskrav gælder også i kirken. 

 

Corona tanker! 

Mit mundbind bæres med et smil 

kun mine øjne røber jeg er mild. 

Jeg ønsker forår, sol og latter 

medens jeg håber vaccinen batter. 

06.02. 2021 Bente 
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Nyt gravmindeområde ved Nr. Søby Kirke 

Måske har man bemær- 

ket, at der på vejen op til 

kirken og over for kirke- 

døren på venstre hånd er 

anlagt et nyt grønt område 

med tre nye bede. Her er 

placeret udvalgte grav- 

minder, og desuden er 

gravstedet for Carl Niel- 

sens mor blevet nyindret- 

tet. Baggrunden er, som 

tidligere fortalt, at det 

gamle lapidarium skulle 

nedlægges, da beplant- 

ningen var blevet gammel 

og dårlig. Menighedsrådet har derfor i samarbejde med 

provstiudvalget ud af de i alt 32 gravminder i det gamle 

lapidarium udvalgt 9 sten, som er blevet flyttet til det 

nye grønne område over for kirkedøren. Udvælgelsen er 

foretaget efter en række kriterier, der er fastsat fra kirke- 

ministeriets side. Det drejer sig om gravmindernes stand, 

om de har en særlig eller usædvanlig udformning, eller om 

de har en særlig lokal betydning. I denne proces er lokal- 

arkivet også blevet inddraget. 
 

Vores graver, Ketty Thoustrup, 

og gravermedhjælper, Anita 

Brandt, har anlagt de fine bede 

til opbevaring af disse grav- 

minder. Smukt arrangeret med 

beplantning, der veksler med 

årstiden, og som opfordrer til, 

at man kan se lidt nærmere 

på de forskellige gravminder, 

der også er behørigt sikret 

efter flytningen. Man kan se 

den mangfoldighed, sådanne 

gravminder afspejler i et sogn 

som vores, når det gælder 

materiale, udformning eller 

person. Det kan være et gravminde over en hel familie, 

en ungkarl, en friskolelærer eller en boelsmand. Det kan 

være et gravminde af træ, af marmor eller med en særlig 

udsmykning, som f.eks. en sædemand. Eller det kan være 

et gravminde over en Magdalene Hansdatter, født 1783. 
Det allerældste vi har. 

I bedet placeret længst op mod præstegårdshavens hæk 

er placeret 6 sten. 

 
Over for kirkedøren finder vi det fine nyindrettede grav- 
sted for Carl Nielsens mor, Maren Kirstine Johansen. 

I bedet længere nede mod kirkelågen ses de øvrige grav- 
minder, og desuden er der her sat et mindre spejlbassin, 

som man kan nyde på bænken placeret lige ved. Også 

det giver forskellige oplevelser alt efter årstiden. 

 
Vi er glade for den nye måde gravminderne præsenteres 

på, – og takker Ketty og Anita for den store og vellykkede 

indsats. Vi håber, at besøgende vil have glæde af dette 

nye grønne område på kirkegården. 

 
Lisbeth Bertelsen 

pva. Kirke- og kirkegårdsudvalget 
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Viking – Ran, ild og sværd 
 

er titlen på foredraget med Jeanette 

Varberg torsdag d. 25 marts kl. 

19.30 i Nr. Søby kirke. Det er også 

titlen på Varbergs store værk om de 

skandinaviske vikinger. Et værk, der 

sætter tiden i et nyt lys. I tiden efter 

dele af det mægtige Romerriges fald 

udviklede Europa nye stærke kon- 

geriger, hvor mange kongeslægter 

antog den nye kristne tro. 

 
I norden holdt folkene og kongerne 

fast i den gamle tro på Odin og den 

nordiske mytologi, og presset fra 

den kristne kejser Karl den Store 

mod danernes grænse i slutningen 

af 700-tallet satte gang i en række 

vikingeangreb, der blev startskuddet 

til det, vi i dag kalder vikingetiden. 
Foredraget med Jeanette Varberg 

 
 
giver et indblik i, hvordan Norden 

udviklede sig fra slutningen af jern- 

alderen og frem til begyndelsen af 

middelalderen. 

 
Var vikingerne bare en bande pirater, 

som fik held til at erobre store dele af 

Europa, eller var det del af et veltilret- 

telagt modangreb på de kristne riger, 

som forsøgte at omvende de heden- 

ske skandinaver? 

 
Vikingerne satte uden tvivl et afgø- 

rende mærke på verdenshistorien, og 

foredraget dykker ned i nogle af de 

mest fremtrædende slag og konger 

fra tiden – også de mindre kendte. 

Dette foredrag er i samarbejde med 

Nørre Lyndelse menighedsråd. 

Vi beder venligst om tilmelding til 

Lisbeth Bertelsen, mobil: 26257491. 

 
Leif Sædholm 

 

 

 

 

Den ene af vores kirkeklokker 

fyldte sidste år 550 år, og i den an- 

ledning havde vi arrangeret et klokke- 

jubilæum for at fejre, at den nu havde 

ringet for os i så mange år. Det måtte 

jo desværre også udskydes, men d. 
20. maj i år prøver vi igen. 

 
Torsdag d. 20. maj, kl. 17.00 kom- 

mer klokkeekspert og organist 

Erik Kure og fortæller om den gamle 

klokke og dens historie. Der vil også 

blive mulighed for at komme op i 

tårnet ad den solide trappe for at se 

klokken tæt på. Efter foredraget vil vi 

byde på lidt godt at spise og drikke 

og på hyggeligt samvær under de 

former, som corona-situationen til- 

lader til den tid. Vi beder venligst om 

tilmelding til Lisbeth Bertelsen, mobil 

26257491. 
Lisbeth Bertelsen 
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Program for Bruger 
huset Varmestuen 

Marts – April – Maj – Juni 2021 
Mandag: gymnastik fra 10.00 til 

12.00 

Tirsdag: bob fra 10.00 til 12.00 

Onsdag: strikkedamer fra 14.00 til 

16.00 

2. fredag i måneden er der fælles- 

spisning 

Sidste lørdag i måneden er der lør- 

dagsfrokost fra 12.00 

 
Fællesspisningen 

Fredag den 12. marts 2021 kl 18.00 

Fredag den 9. april 2021 kl 18.00 

Generalforsamling 

Fredag den 14. maj 2021 kl 18.00 

Tilmelding: til Else Larsen 

telefon 24 85 11 29 – senest man- 

dagen før 

 
Sommerudflugt 

Vi har modtaget penge fra Kom- 

munen og forventer at organisere en 

sommerudflugt til august. 

Det bliver formodentlig den 11. 

august – så reserver dagen. 

 
Udlejning af Varmestuen 

Borgere i Nr. Søby og Omegn kan 

leje lokaler i Brugerhuset Varme- 

stuen. 

Sankthans aften 

Vi forventer, nu der er kommet vac- 

cine, at vi må afholde Sankthans 

aften med bål på sportspladsen. 

Hold dig orienteret på opslagstav- 

lerne. 

 
Sankthansbål i Nr. Søby 

Onsdag den 23. juni kl 19.30 afholder 

Brugerhuset Varmestuen traditionen 

tro sankthansbål på sportspladsen. 

 
Kl. 20.00 er der båltale og derefter 

tændes bålet. 

Vi synger nogle sange og Johannes 

spiller til. 

Der kan købes øl, vand, vin, kaffe og 

kage til favorable priser. 
Der er snobrød til børnene. 

 

 

Vel mødt 

Brugerhuset Varmestuen 

LOKALARKIVET 
 

På grund af corona- situationen, hvor 

hele Danmark er lukket ned, har vi 

valgt at følge restriktionerne om ned- 

lukning her i Nr. Søby lokalarkiv. 

For at tage hensyn til alle, må arki- 

vet sættes til at »slumre«, altså nul 

aktivitet. 

Vi ved endnu ikke, hvornår vi igen 

kan begynde med vores åbnings- 

dage. 

 
Generalforsamlingen i februar, bliver 

også udskudt, da der jo er offentlig 

adgang. Vi følger nøje situationen og 

meddeler på vores hjemmeside, op- 

slagstavlen ved Trekanten og på FC 

Os fra Nr. Søby, når vi åbner igen. 

 
Er der spørgsmål, kan de sendes 

til arkivleder Birgit Rasmussen på 

mail: lokalarkivet@ns-arkiv.dk eller på 

mob. 51516712. 

mailto:lokalarkivet@ns-arkiv.dk
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LITURGIARBEJDE 
 

Hvordan skal gudstjenesten være i 

fremtiden? 

Biskopperne har tilbage i 2016 igang- 

sat et større arbejde, der skal udrede 

gudstjenestens faste form, liturgien. 

Tre fagudvalg har undersøgt guds- 

tjenestelivet, som det ser ud i dag, 

- og baggrunden herfor. Ud fra deres 

rapporter er der lagt op til en bred 

folkelig og kirkelig debat om, hvordan 

gudstjenesten i fremtiden skal forme 

sig. 

 
Som led i processen var præster, øv- 

rige medarbejdere, menighedsråd og 

andre interesserede i Midtfyns Provsti 

i januar 2020 inviteret til fyraftens- 

møde med biskop Tine Lindhardt. 

Her fik vi information om arbejdet, 

havde mulighed for at fremlægge 

vore synspunkter og blev opfordret 

til at arbejde videre med emnet i de 

enkelte sogne. 

 
I Nr. Søby-Heden menighedsråd har 

vi grundet hele situationen ikke fået 

arbejdet videre med liturgidrøftel- 

serne, ej heller fået inddraget menig- 

heden i debatten. 

 
 
På grund af Corona-epidemien er det 

planlagte forløb generelt forlænget. 

Den 16. januar 2021 afholdt biskop- 

perne imidlertid en online Midtvejs- 

konference om folkekirkens gudstje- 

nesteliv, som alle kunne tilmelde sig. 

Omkring 450 deltog. 

NB. Du kan læse mere om det hid- 

tidige arbejde, læse fagudvalgenes 

rapporter og se formiddagens fire 

oplæg fra Midtvejskonferencen på 

www.folkekirken.dk, hvor du også 

kan læse mere om liturgiprocessens 

videre forløb. 

 
Debatter og samtaler om folkekirkens 

gudstjeneste fortsætter indtil 26. 

marts 2021, - dvs. at du indtil den 26. 

marts 2021 har mulighed for at gøre 

din indflydelse gældende ved at ind- 

sende skriftlig respons, der kan give 

biskopperne et indtryk af holdninger, 

erfaringer og ønsker til brug for det 

videre arbejde med liturgi. Dit bidrag 

kan sendes på mailadressen folkekir- 

kensliturgi@km.dk. 

Biskopperne vil så på baggrund af 

den samlede debat træffe beslutning 

om det videre forløb. Arbejdet forven- 

tes afsluttet januar 2022. 

Jane Dahl Sørensen 
 

 

 

 

 

KONFIRMATION i 
Nørre Søby kirke den 
22.08.21 og 29.08.21 
På vanlig vis var konfirmationen 2021 
planlagt til 2. søndag efter Påske, 

den 28. april. 

Pga. Coronakrisen med bla. udsæt- 

telse af vaccinationsprogrammet og 

med erfaringerne fra sidste forår, er 

der nok mere sikkerhed for at situa- 

tionen er normaliseret når vi kommer 

efter skolernes sommerferie. 

Præsten, konfirmanderne og deres 

forældre er blevet enige om, at der 

afholdes konfirmation for 14 konfir- 

mander søndag den 22. august 2021 

og søndag den 29. august 2021 for 

1 konfirmand. Begge datoer er kl. 

10.00 i Nørre Søby kirke. Det er vores 

håb, at der til den tid er lempet så 

meget på restriktionerne, at vi både i 

kirken og i hjemmene kan holde lige 

nøjagtig den fest, man har ønsket. 

Samtidig vil det også betyde mere tid 

til konfirmandundervisning, som vil 

starte, så snart skolerne starter med 

undervisning igen. 
Bente Nielsen 

http://www.folkekirken.dk/
mailto:kensliturgi@km.dk
mailto:gi@km.dk
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MARTS NØRRE SØBY HEDEN PRÆST 

7. marts kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

14. marts kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

21. marts kl. 09.00 Mette Behrndtz 

28. marts kl. 10.00 Palmesøndag Erik Fonsbøl 

APRIL 

1. april kl. 10.00 Skærtorsdag Erik Fonsbøl 

2. april kl. 10.00 Langfredag Erik Fonsbøl 

4. april kl. 11.00 Påskedag kl. 10.00 Påskedag Erik Fonsbøl 

5. april kl. 10.00 2. Påskedag Erik Fonsbøl 

11. april kl. 09.00 Peter Ulrik Jensen 

18. april kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

25. april kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

30. april kl. 10.00 Bededag Erik Fonsbøl 

MAJ 

2. maj kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

9. maj kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

13. maj kl. 10.00 Kristi Himmelfart Erik Fonsbøl 

16. maj kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

23. maj kl. 10.00 Pinsedag kl. 11.00 Pinsedag Erik Fonsbøl 

24. maj kl. 10.00 2. Pinsedag Erik Fonsbøl 

30. maj kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

JUNI 

6. juni kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

13. juni kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

13. juni Fejlannoncering                            kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

20. juni kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

27. juni kl. 10.00 Erik Fonsbøl 

Den traditionelle fællesgudstjeneste for provstiet 2. pinsedag er blevet aflyst. 

Ændringer kan forkomme, se opslagstavler. 

Gudstjenesteliste for Nørre Søby og Heden kirker 
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