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Alt det, vi kun har til låns
Det var en dejlig solskinsdag. Den nybagte mor var gået en
tur med den lille og havde sat sig på en bænk i solen, mens
barnet sov i barnevognen. En ældre dame kom og satte sig
ved siden af hende. Og efter at hun havde ønsket tillykke
med barnet, og de havde snakket lidt om det dejlige vejr og
den smukke udsigt, lænede damen sig lidt over mod den
stolte og glade mor og sagde: ”Ja, vi skal huske at glæde os
over alt det, vi kun har til låns!”
De ord glemte den mor aldrig. Mange år senere, da barnet i
barnevognen for længst var blevet voksent, og moren kunne
glæde sig over at være blevet både mormor og farmor,
tænkte hun tit tilbage på de ord, der havde brændt sig ind
i hendes erindring. Hendes livserfaring havde lært hende
– som den også havde lært moren i historien herunder, at
mange ting i livet er gratis og at andre kommer med en høj
pris. Men også, at det hele har vi kun til låns. Piet Heins ord
om at huske at leve, mens du gør det, og huske at elske,
mens du tør det, var for hende – på baggrund af den ældre
dames vise ord fra dengang, hun lige var blevet mor, blevet
sat sammen med et ”Husk at takke for alt det, du kun har til
låns”. Hun var ikke mindst fuld af taknemmelighed over sine
børn, svigerbørn og børnebørn, som gav hende så megen
glæde hver eneste dag.
I vores salmebog er der mange salmer, der udtrykker taknemmelighed over alt det, vi har fået givet. En af de bedste,
synes jeg, er K.L. Aastrups høstsalme ”Du gav mig, o Herre,
en lod af din jord”. Det er nr. 728 i salmebogen. Aastrup, der
var domprovst i Odense, måtte under besættelsen flygte
til Sverige, og her lærte han den smukke salme, som han
senere oversatte til dansk, at kende.
Svenskeren C.R. Sundell, der blev kaldt ”gammelprovsten”
og var præst i Östra Eneby ved Norrköping, havde oprindeligt skrevet salmen og givet den overskriften ”För jordbrukare”, og han skriver sådan om salmen:
”Den lille salme blev til straks efter midsommer 1934 … Jeg
havde om aftenen gaaet i vor skønne allé og glædet mig
over den herlige

frodighed samt tænkt paa landmændenes glæde over den
lovende høst. Denne stemning forblev hos mig, og da jeg
gik til hvile, lod jeg lampen brænde, tog et stykke papir, og
straks efter var salmen formet og færdigskrevet”.
Her i Danmark er den blevet kaldt ”Bondesalmen”, fordi den
er fuld af billeder fra landbruget. Men alle andre kan nu også
have glæde af at synge med på de fire smukke vers i ”Du
gav mig, o Herre”. Den er fuld af tak for alt det, der gror og
modnes, for regn og solskin og varme. ”Det vokser jo, medens vi sove”, lyder det, og salmen slutter med verset:
Så lær mig da, Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet,
at fylde med hæderligt virke min dag,
at hjælpe og værne om den, som er svag,
at elske, thi deri er livet.
Og giv mig til sidst
et navn, Herre Krist,
som er i din livsbog indskrevet.
For Sundell og Aastrup er det vigtigt at sige, at enhver af os
har sit sted og sin livsgerning, og at alt det har vi fået som en
gave, vi skal være taknemmelige for og bruge til Guds ære.
Eller som den ældre dame sagde det i sin tid til den unge
mor: ”Vi skal huske at glæde os over alt det, vi kun har til
låns!”
Svend Faarvang
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Gratis!
En historie af Ingrid Schrøder-Hansen
Illustration: Birgit Clausen
Vi plukkede de sidste æbler ned her i weekenden.
Det blev ikke til så mange i år. Det er den ringeste høst, vi
endnu har haft. Og det er jo lige til at blive sur over – hvis
altså ikke det var for en ganske bestemt historie, som
dukker op i hovedet på mig hvert år, når vi plukker æbler.
Det er ikke en historie fra Bibelen, den er fra min datter
Elisa, men derfor skal I nu høre den alligevel!
Det var en gang, vi var afsted på sommerferie. Vi lå på
campingplads, og Elisa trængte afgjort til at vaskes. Hun
ville i brusebad. Men hun var kun tre år dengang, og jeg
holdt på, at vi kunne nøjes med vaskerummet.
”For det er gratis”, sagde jeg.
”Er det GRATIS?” gentog hun med eftertryk. Hun var lige i
den alder, hvor man samler på spændende ord. Og mens
hun blev vasket, fortsatte hun: var WC’et også gratis? og
sæben? og vanddunken?
Dagen efter tog vi til stranden. – ”Er det også gratis?”
Jeg garanterede hende, at både hele Vesterhavet og
stranden var gratis at bruge. Men hvordan bærer man
sig ad med at forklare, at muslingeskaller er gratis, og at
søstjerner for den sags skyld også er det, men at fisk kun
er gratis, hvis man selv har fanget dem?
Et par dage efter var vi på besøg hos familien, og nu
begyndte det ligefrem at blive pinligt. For hvad i alverden
skal man svare, når man sidder dér ved middagsbordet,
og ungen så himmelhøjt spørger, om maden er gratis?
Jeg forsøgte at forklare, at joh, altså, vi skulle ikke betale
for det, for vi var jo gæster. Så man kunne godt sige, at for
os var det gratis. Men de andre havde jo købt kødet, så
det var ikke gratis. Men kartoflerne havde de i haven, så
de var gratis.
Jeg kunne godt selv høre, at det lød enormt rodet, og
det var tydeligt at se, at ungen ikke forstod et muk af det.
Men hvorfor søren havde hun også kastet sig over sådan
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et tosset ord som gratis? Det gav jo anledning til spørgsmål, som var komplet umulige at svare på.
Er kusiner f.eks. gratis?
Jeg havde aldrig i mit liv tænkt på, at kusiner kunne
betragtes under den synsvinkel. Og jeg kan heldigvis ikke
huske, hvad jeg svarede. Det kan kun have været noget
vrøvl.
Og hun blev ved. Længe efter vi var kommet hjem fra
ferien og med hele den stædighed, som kun en treårig
kan mobilisere: Er sange gratis? Er græsplænen gratis? Er
mandage gratis?
Det snurrede i hovedet på mig, og jeg var ærligt talt ved at
blive bekymret. Havde vi virkelig talt så meget om penge?
Det var da uhyggeligt, at en treårig skulle gå dér og spekulere på, om tingene var gratis eller ikke! Hvorfor gjorde
hun det?
Det hele blev som sagt opklaret den dag, vi plukkede
æbler.
Hun gik og samlede de stødte op, og jeg havde svaret,
at æblerne var gratis, fordi de voksede i vores egen have,
og at stigen var gratis at stå på. Så kom det forløsende
spørgsmål dernedefra: ”Hvem er Grati?”
Hvem er Grati???
Hele tilværelsen slog en kolbøtte inde i hovedet på mig.
Og da den stod stille igen, så den helt anderledes ud end
før.
Det var jo mig, der havde misforstået det hele.
Ungen havde simpelthen gået ud fra, at alting må være
nogens. Og alle de ting, der var gratis, de måtte altså
ganske logisk tilhøre en mægtig Hr. Grati!
Jeg kunne se ham for mig. Den mægtige Hr. Grati, som
ejede både græsplænen og kusinerne og hele Vester
havet og mandagene med.
Og som gav os lov til at bruge løs af det alt sammen!
Hvem Hr. Grati var? Det var da soleklart: ”Det er Gud!”,
råbte jeg ned til hende.

”Er det Gud?” sagde hun begejstret.
”Ja, det er et af Guds navne. Jeg havde bare glemt det”.
– For det havde jeg virkelig. Jeg vidste jo godt, at ”gratis”
betyder ”det som man kun kan betale for med Tak!”
Men jeg vidste det kun sådan, som man kan vide den
slags fra en ordbog. Nu havde min gratis unge fået det
hele vendt sådan på hovedet, så jeg kunne se det i virkeligheden:
At her stod vi midt i Hr. Gratis klare oktoberdag og på Hr.
Gratis stige og plukkede alle Hr. Gratis æbler. – Og det
måtte vi godt, for han havde selv givet os lov til at låne det
alt sammen, lige så meget vi ville!
Det boblede i en af fryd over den opdagelse. Og det hele
føltes som rent og skært overskud nu, hvor jeg kunne se,
at alle de dejligste ting, som vi kan dele med hinanden, de
tilhører Hr. Grati. Og han låner dem ud til højre og venstre.
Og det er ærligt talt pænt af ham!
Og den historie er jo endeløs.
I kan selv fortælle videre på den.
Ingrid Schrøder-Hansen

Konfirmandtilmelding
Konfirmandforberedelse er et tilbud til alle, der går i 7. klasse,
om at lære noget mere om, hvad kirke og tro er for noget.
Det er frivilligt at ”gå til præst”, og det er også frivilligt, om man
vil konfirmeres. Men konfirmationen er en lejlighed til at få Guds
”ja” fra dåben bekræftet. Konfirmation betyder netop bekræftelse.
Alle, der går i 7. klasse på Carl Nielsen-skolen og bor i Nørre
Søby eller Heden sogne, vil inden længe modtage en indbydelse til at deltage i konfirmandforberedelsen, der vil begynde
lige efter efterårsferien (uge 43) – og som vil foregå hver onsdag
morgen (kl. 8.00-9.30) i konfirmandstuen ved Nørre Søby
præstegård.
Konfirmandforberedelsen afsluttes med konfirmation i Heden
kirke første søndag efter påske, den 16. april 2023 kl. 10 - og i
Nørre Søby kirke anden søndag efter påske, den 23. april 2023
kl. 10.
Hvis man gerne vil deltage i forberedelsen og også gerne vil
konfirmeres i Heden eller Nørre Søby kirke, skal man udfylde
den tilmeldingskupon, der følger med indbydelsen, og medbringe den til selve konfirmandtilmeldingen, der finder sted tirsdag
den 13. september kl. 18.45-19.15 i konfirmandstuen, Kirkesøvej 20. Her vil Svend Faarvang svare på spørgsmål og give
både de kommende konfirmander og deres forældre en ganske
kort orientering om konfirmandforberedelse og konfirmation.
Derefter kører man til Heden kirke, hvor Fyens Stifts biskop,
Tine Lindhardt, denne aften (kl. 19.30) kommer på besøg og
fortæller bibelhistorie. Det handler om ”Den røde tråd i Bibelen”, - en tråd, der løber gennem hele Bibelen og binder den
sammen fra først til sidst (se omtalen på side 9). Tine Lindhardt
er kendt som en glimrende fortæller, så det skal nok blive en
rigtig god oplevelse for alle.
Selve konfirmandforberedelsen begynder så – som nævnt –
efter efterårsferien og varer frem til konfirmationen lige efter
påske.
Er der spørgsmål vedrørende forberedelse og konfirmation, er
man meget velkomne til at kontakte vikarpræst Svend Faar
vang på tlf. 28 12 25 49 eller pr. mail: svend@faarvang.com
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Menighedsrådsvalg 2022
Valgforsamling den 20. september 2022 kl. 19.00 i
konfirmandstuen Nørre Søby

Præsentationen gælder både for personer, der genopstiller og personer, der stiller op for første gang.

HUSK - mød op til valgforsamlingen den 20. september 2022 og vær med til at sammensætte menighedsrådet for de næste 2 år.
Måske du har ideer/ønsker til nye tiltag el. arrangementer i og omkring Nørre Søby og Heden kirker.

Efter præsentationerne har mødedeltagerne mulighed for
at stille spørgsmål og indgå i en debat med kandidaterne.
Mødedeltagerne afgiver deres stemme og resultatet af
afstemningen afgør, hvem der er valgt.

På valgforsamlingen afholdes valg til menighedsrådet.
Nørre Søby-Heden menighedsråd har 2 årig funktionsperiode. Menighedsrådet har 8 medlemmer - 7 fra Nørre
Søby og 1 fra Heden. Der skal være en liste for kandidater
opstillet for Nørre Søby og en liste for kandidater opstillet
for Heden.
Opstillingslisterne laves på Valgforsamlingen - mød op
den 20.09.22 - måske du har lyst til at stille op som kandidat eller stedfortræder.
Man skal have valgret i sognet for at opstille som kandidat
eller stedfortræder.
Kriterier for valgret:
• Medlem af folkekirken
• Bopæl i sognet
• Fyldt 18 år
• Have dansk indfødsret eller har haft bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen.
Kriterier for valgbarhed:
• Enhver, der har valgret.
Valgforsamlingen (Bente Nielsen, Lisbeth Bertelsen og
Steen E. Christensen) sørger for afvikling af valgforsamlingen efter en fast dagsorden.
Valgforsamling - forløb:
		
Opstilling af kandidater.
		
Debat mellem kandidater og deltagere.
		
Skriftlig, hemmelig afstemning.
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Valgbestyrelsen bekendtgør resultatet af valgforsamlingen.
Menighedsrådets funktionsperiode begynde den første
søndag i advent, den 27. november 2022.
Nørre Søby-Heden Menighedsråd
Bente Nielsen

Sang og leg for de små i
Nr. Søby Kirke

24 timer i kirke

Lørdag den 24. september, kl. 10.0011.00
Kom med dit barn eller barnebarn og
hav en hyggelig stund i kirken. Kristina
Hedelius, vores dygtige kirkesanger,
tilbyder en musikalsk formiddag for de
helt små.
Vi synger, spiller og leger med xylofoner,
fingerdukker, bamser, faldskærm m.m.
i 35-45 minutter og slutter af med lidt
kaffe/te, saftevand og kiks. Alder: ca.
2-3 år i følge med en voksen. Vi beder
venligst om tilmelding inden d. 21. september til Lisbeth Bertelsen:
Mobil 25267491/ klb@aarslevnet.dk

Spil Dansk!
Kom til Fællessang i
Nr. Søby Kirke
Torsdag d. 3. november, kl. 19:30.
Over hele landet fejres dansk musikliv i
uge 44. Således også i Nr. Søby-Heden
sogn, hvor vores organist Mogens Pedersen indbyder til fællessang i Nr. Søby
kirke torsdag d. 3. november.
Her skal vi synge udvalgte danske
sange fra Højskolesangbogen og andre
sammenhænge, så tag familien og
naboen med og kom til en hyggelig
times fællessang fulgt af Mogens’ gode
vejledning og klaverspil. Vi byder også
på en kop kaffe og en småkage undervejs. Alle er velkomne.

Bæverne fra KFUM-spejderne i Nr.
Lyndelse gruppe var så heldige, at få lov
til at tage mærket “24 timer i kirke” i Nr.
Søby kirke d. 26. - 27. marts 2022.
Idéen med mærket er, at man opholder
sig på kirkens grund i 24 timer, også
under madlavningen og overnatningen.
I samarbejde med aktivitetsudvalget
og præst Svend Faarvang fandt vi på
forskellige aktiviteter, som relaterer
både til kirkens arbejde og spejdernes
arbejde. Vi var blandt andet rundt og se
hvad der er i og omkring kirken, vi bagte
snobrøds-nadverbrød, lavede tester og
øvede ind- og udgangsbønner.
Lørdag fik vi besøg af Mogens ( organist
)som viste orglet frem og søndag kom
Ketty ( Graver ), og viste klokkerne frem.
Vi sluttede selvfølgelig af med at deltage
i søndagens gudstjeneste.
Bæverne er en frisk gruppe børn, der
alle går i 1. eller 2. klasse. De er søde
og hjælpsomme, og meget nysgerrige af natur, så det var en fornøjelse at
have dem med til nye udfordringer og
oplevelser i de skønne omgivelser i og
omkring Nr. Søby Kirke.
Med spejderhilsen Gustav, Lars og Line

Menighedsrådet søger nye medlemmer
Er det noget for dig, så mød op den 20. september kl. 19.00
i konfirmandstuen i Nørre Søby.
Se om tale side 6.
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Brugerhuset Varmestuen
Sommerudflugt
10. august 2022

Brugerhuset Varmestuen
2 halvår af 2022
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 lørdagsfrokost fra 12.00.
Fællesspisningen
Fredag den 9. september kl.18.00
Fredag den 14. oktober kl 18.00
Fredag den 11. november kl 18.00
Fredag den 9. december kl 18.00 Julefrokost
Tilmelding: til Else Larsen
telefon 24 85 11 29 senest mandagen
før.
Sommerudflugt 10. august 2022
kl 13.00
Vi mødes ved forsamlingshuset hvor vi
også slutter dagen med middag.
Turen går til Nordfyn. Se opslag.
Rengøringslørdag 2.7 august kl. 9.00
Vi mødes som sædvanlig til morgenkaffe kl 9.00 og drøfter, hvad der skal
gøres. Der afsluttes med lørdagsfrokost
Udlejning af Varmestuen
Borgere i Nr. Søby og Omegn kan leje
lokaler i Brugerhuset Varmestuen. Max
25 personer, henvendelse 3 uger før til
Else Larsen på telefon 2485112
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Vi starter ved forsamlingshuset i Nr.
Søby kl. 13.00.
Turen går i år til Kongsdals haver ved
Hindevad. Vi starter besøget med kaffe
og kage og har derefter tid på egen
hånd til at se den flotte have.
Derefter kører vi til Nordfyn, Gyldensten
v. Bogense og ser det inddæmmede
land. Her kan dem der vil, stige ud og se
landskabet og andre kan blive ved bussen. Der kan købes øl og vand i bussen.
Vi ser lidt af det flotte landskab på Nordfyn og vil være ved forsamlingshuset
igen kl. 18.00, hvor vi vil blive bespist.
Menuen er for nuværende hemmelig.
Prisen for bustur, entre i haven, kaffe og
kage samt middag i forsamlingshuset
kr. 300,00.
Tilmelding til Else, tlf. 24 85 11 29
snarest og senest fredag den 29 juli.
Betaling: der er ikke opkrævning i bussen. Der skal betales inden turen på
konto 0828 0003502228 eller mobile
pay 40866131 (Marianne)
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Nekrolog
Det er med stor sorg, vi kan fortælle, at
vi har mistet menighedsrådsmedlem,
Svend Aage Abel.
Svend Aage Abel faldt bort den 26. april
2022 og blev bisat fra Heden kirke den
5. maj 2022.
Svend har været medlem af menighedsrådet gennem rigtig mange år og har på
bedste vis varetaget poster som kasserer og kirkeværge, de seneste perioder
som eneste repræsentant for Heden,
hvilket lå Svend meget på sinde.
Ved Svends - for os - pludselige bortgang, har vi i menighedsrådet mistet en
god ven og samarbejdspartner.
Svend var ikke en mand af mange ord,
men han havde en stor viden omkring
Heden Kirke og kirkegård, en viden han
gav videre til os “nye” i menighedsrådet,
en viden vi har draget meget nytte af.
Vores tanker går til Svends familie, der
pludselig har mistet deres mand, far,
svigerfar og morfar.
Æret være Svend Aage Abels minde.
På vegne af Nørre Søby-Heden
menighedsråd og personale
Bente Nielsen og
Ketty Thoustrup

Biskop Tine Lindhardt
fortæller om ”Den røde
tråd i Bibelen”
Heden kirke
tirsdag d. 13. september kl. 19:30.
I et foredrag med bibelfortællinger giver
Tine Lindhardt sit bud på den røde tråd,
der løber gennem hele Bibelen og binder den sammen fra først til sidst.

Høstgudstjenester
med ekstra musik og
samvær

Kom til Heden kirke og mød Tine Lindhardt og Bibelens fortællinger.

I Heden kirke d. 4. september kl. 10
afholdes der traditionen tro en festlig
høstgudstjeneste, der løftes ekstra
meget ved solist Bruno Sanches’ fine
violinspil. Efter gudstjenesten byder
menighedsrådet på en let frokost i
Graverhuset. Af hensyn til indkøb beder
vi venligst om tilmelding til Astrid Holm:
29271215/ astridholm@hotmail.dk
I Nr. Søby kirke d. 11.september kl. 10
holdes der ligeledes høstgudstjeneste
i en fint høstpyntet kirke. Her vil Bruno
Sanches medvirke med sin violin. Efter
gudstjenesten byder menighedsrådet
på en let frokost i Konfirmandstuen. Af
hensyn til indkøb beder vi venligst om
tilmelding til Astrid Holm: 29271215/
astridholm@hotmail.dk

Moses kommer til
Nørre Søby – Musikteater og pizzagudstjeneste for hele familien i
Nr. Søby kirke!
Torsdag den 13. oktober kl. 17.00
er der pizzagudstjeneste, hvor ensemblet TRIOFabula i ord og toner fortæller
om Moses for store og små. TrioFabula
er et musikdramatisk ensemble ledet af
Tine Skau, og i fortællingen om Moses
bruger hun og Guy Moscoso -i rollen
som Moses- alle mulige blæse- og rytmeinstrumenter til støtte for fortællingen
om Moses, om drengen i sivkurven, der
trodser Ægyptens Farao og fører Guds
folk bort fra slaveri.
I familiegudstjenesten indgår fællessalmer, og efter gudstjenesten bydes der
på pizza i Konfirmandstuen. Af hensyn
til spisning beder vi venligst om tilmelding til Lisbeth Bertelsen: 26257491/
mail: klb@aarslevnet.dk

Fotograf: Ard Jongsma
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Lokalarkivet

Nørre Søby Børnefond

Nr. Søby lokal arkiv
har igen åbent for
besøgende den 2. og
4. Tirsdag i måneden
fra kl.14.00 – 17.00

Til alle børn,
unge, midtimellem og ældre.
Nr. Søby Børnefond eksisterer
stadig, men interessen for at søge om midler til / børn
og unge i Nr. Søby sogn og /2 almennyttige formål har været forbavsende
lille sidste år. Der blev kun udbetalt
ganske lidt, så hvis man / du har en
god ide, så søg om et tilskud inden 1.
september 2022.
Der udloddes i år ca. 20.000 kr. som må
siges at være et fint tilskud.

”Aften Åben”
Tirsdag den 11. oktober kl.18.30 – 21.00.
Vi har efterårsudflugt til Nr. Søby kirke
onsdag den 28.september kl.19.00,
hvor Lisbeth Bertelsen fortæller om
kirken og dens historie.
Tilmelding til Birgit Waarsøe tlf.
51516712
Arkivet holder sommerlukket
Juni – Juli – August.

Fællesspisning i
Forsamlingshuset
Onsdag den 17. august 2022
kl. 17.30-20.00
Mandag den 12. september 2022
kl. 17.30-20.00
Torsdag den 6. oktober 2022
kl. 17.30-20.00
Julefrokost med musik og dans
Lørdag den 12. november 2022
Kl. 18.00- 01.00
Julemesse
Søndag den 20. november 2022
fra klokken 10.00 til 17.00
Juletræ for børn
Søndag den 11. december 2022
Kl. 14 00
Tilmelding til Gerda Larsen
Tlf. 24 98 86 30
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Ansøgning sendes til:
Kirsten Jensen, mail: kirsten@fista.dk

Damesalon første
i hver måned

Damesalon:
torsdag

Det var med stor glæde vi
fik
startet
Damesalonen
op
Alle
damer
uanset alder
igen efter Corona-pausen.
i Nr. Søby og Heden
Torsdag den 2. september
Sogne
inviteres
var
11 glade
damer til froforsamlet
i
kost
i
konfirmandstuen
Konfirmandstuen, hvor vi
hyggede
fællessang,
ved Nr.med
Søby
kirke første
smørrebrød og snak og
torsdag
i hver
måned
latter
på kryds
og tværs.
11.30-stund
13.30,
I kl.
skrivende
serførvi
frem til endnu en hyggelig
ste
gang
til
september,
sammenkomst torsdag den
7.oktober,
- - kan
og få sig en
hvor man
tilmeldingerne er allerede i gang.
hyggelig
snak
over
et
par
stykker brød
Menighedsrådet vil fortsat stå for
arrangementet
den Vi
første
i
og lidt drikkelse.
skaltorsdag
blot hygge
os,
måneden. Vi bestiller smørrebrød og laver
snakke
om
løst
og
fast,
kaffe. Drikkevarer medbringer man selv.
Vi bestiller
smørrebrød
laver kaffen,
Prisen
er stadig:
40 kr. for og
2 stk.
smørrebrød.
60 man,
kr. for når
3 stk.
Der kommer.
betales ved
og
så
betaler
man
ankomsten.
Pris: derfor
44 kr.tilmelding
(2. stk) /senest
66 kr.søndagen
(3. stk.). DrikHusk
kevarer
medbringer
man
selv, og
oprydinden
til Annemette
Møller
Hansen,
mobil
3022
3261
eller mail:
annemetteningen
hjælpes
vi
ad
med.
Menighedshansen@live.dk

rådet står for arrangementet. Tilmelding
Annemette inden
Hansentilog
Jane Dahl Sørensen
søndagen
Annemette
Møller
Hansen, mobil: 3022 3261 eller mail:
Nørre
Søby og omegns mandegilde.
annemette-hansen@live.dk
En social forening for mænd, som samles
hver den 1. fredag i måneden.
På møderne planlægger vi aktiviteter for de
næste møder med fokus på samvær og

Samvær · Hygge · Oplevelser

Nørre Søby og omegns
Mandegilde
Er en social forening for mænd, som
samles om fælles interesser.
Gildet startede i 2012 på initiativ af
Carsten Jensby.
Blandt medlemmerne vælges,
en Gildemester, en kasserer, en skriver,
og en oldermand.
I Sognet nr. 2 mødes
i år havde
vi etden
indlæg
om det
Mandegildet
hver
første
arbejde, som biskopperne har sat i gang for
at udrede
gudstjenestens faste form,
fredag
i måneden.

liturgien, - og for at skabe en bred folkelig og
kirkelig debat om, hvordan gudstjenesten i
fremtiden
skal forme
sig. hygger vi og
På
de ordinære
møder
Med
baggrund
i
hele
situationen
planlægger
aktiviteterne med med
fokus på
Corona har menighedsrådet ikke fået taget
initiativ til
inddrage menighederne
i disse
samvær
ogatoplevelser
i form af foredrag
drøftelser her i Nr,Søby – Heden.
eller
udflugter.
Vi har imidlertid selv drøftet, at det kunne
være vigtigt at synliggøre, hvordan
gudstjenesten aktuelt forløber her i vore
Mandegildet
deltager i Nørre Søby´s årkirker.
lige
byfesttilved
aterarrangere
Grunden
dette
ikke alene fiskekonkurdet
igangsatte
udredningsarbejde,
men
også ettil
rence
i
gadekæret
for
børn
og
hjælper
ønske fra vores side om at skabe overblik og
tryghed
hos kirkegængerne.
Vi ved
oplever
selv,
på
festpladsen
fredag aften
grillen.
at det kan være svært helt at genkende
Gildets
medlemmer
betaler
et
årligt
forløbet af de kirkelige handlinger, hvis man
kommer i enfor
fremmed
kirke,
man ikke
kontingent,
tiden 50
kr.hvor
De planlagte
lige kender præsten.
aktiviteter
hviler som hovedregel økonoDerfor har vores præstevikar, Erik Fonsbøl
været
behjælpelig
misk
i sig
selv. ved at udarbejde en
folder, som nøje beskriver gudstjenestens
Mandegildet
er åbent
for nye
medlemforløb hos os på
nuværende
tidspunkt.
Hvad
der sker under nadveren og ved dåben,
mer.
hvornår menigheden synger med, og
hvornår man rejser sig op, osv.
Vi vil kopiere
disse foldere og lægge dem i
Torsten
Reffstrup
kirkerne, så de kirkegængere, der har lyst til
Gildemester
at skabe sig overblik over det, der foregår,
kan benytte
denne folder.
Telefon
20115169
Vi håber, at kirkegængerne synes om dette
nye tiltag, men hører gerne fra jer, hvis I har
andre ønsker eller ideer.
Jane Dahl Sørensen
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Konfirmation 2022

Her i 2022 kunne vi til stor glæde igen
afholde konfirmationerne i foråret, der
var således konfirmation i Heden den
24. april, hvor sognepræst Lene Kjær
Andersen, Ringe kunne konfirmere de 4
unge mennesker, som hun havde undervist gennem vinteren.
Denne dejlige solrige søndag var fotograf Sendy Alstrøm klar til at fotografere
dagens stolte unge mennesker - Mille,
Katrine, Rasmus og Christoffer sammen
med Lene Kjær Andersen.

Den 1. maj - også i dejlig solskin - var
der konfirmation i Nørre Søby - her var
det Svend Faarvang, der konfirmerede
7 unge mennesker, som han gennem
vinteren havde undervist og forberedt
på den store dag.

AKTIVITETER

Traditionen tro forevigede fotograf
Sendy Alstrøm konfirmander og præst
på trappen til tårnet.
Konfirmandfamilierne har efterfølgende
modtaget de flotte billeder, som en lille
hilsen og til lykke med dagen fra menighedsrådet.

Høstgudstjeneste i Nørre Søby kirke
Søndag den 11. september kl. 10.00
Efterfølgende let frokost i konfirmandstuen.
Tilmelding: Astrid Holm, tlf 29271215
Se side 9.

Bente Nielsen

“Den røde tråd i biblen”
fortalt af biskop Tine Lindhardt
Tirsdag den 13. september kl. 19.30
I Heden kirke.
Se side 9.

NYT FRA
MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådsvalg
Tirsdag den 20. september kl. 19.00
Se side 6.

Vores sognepræst Elisabeth Engel Jessen fratræder sin stilling som sognepræst for Nørre Søby og Heden sogne
med udgangen af juni måned 2022.
Vi siger Elisabeth tak for den tid hun har
været hos os og ønsker hende og familien det bedste fremover. Elisabeth og
familien bliver boende i præstegården til
udgangen af august måned.
Menighedsrådet skal nu igang med at
søge en ny præst, vi skal opslå stillingen, og vælge tre til fire kandidater til
prøveprædiken, Så bliver der et ansættelses forløb, som vil resultere i at en ny
præst ansættes med start først i 2023.
Leif Sædholm

Fra øverste trin til venstre: Anna,
Mykhailo, Karina, Emily, Mette, Mikkel,
Oscar og Svend Faarvang.

Høstgudstjeneste i Heden kirke
Søndag den 4. september kl. 10.00
Efterfølgende let frokost i graverhuset.
Tilmelding: Astrid Holm, tlf 29271215
Se side 9.

Sang og leg for de små i
Nr. Søby kirke
Lørdag den 24. september,
kl. 10.00 - 11.00
Tilmelding: Lisbeth Bertelsen,
tlf 25267491, se side 7.
Moses kommer til Nørre Søby Musikteater og pizzagudstjeneste.
Torsdag den 13. oktober kl. 17.00
Tilmelding: Lisbeth Bertelsen,
tlf 26257491, se side 9.
Spil Dansk - Fællessang i
Nr. Søby kirke
Torsdag den 3. november kl. 19.30
Se side 7.
Damesalon, første torsdag i måneden
Kl. 11.30 - 13.30, i konfirmandstuen
Tilmelding: Annemette Møller Hansen,
tlf 30223261, se side 10.
Mandegilde, første fredag i måneden
Se side 10.
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Gudstjenesteliste for Nørre Søby og Heden kirker
HEDEN

Juli
3. 3.s.e.trin.
10.00		
10. 4.s.e.trin.
ingen gudstjeneste
17. 5.s.e.trin.
09.00		
24. 6.s.e.trin.		
09.00
31. 7.s.e.trin.
10.00		

PRÆST

ARRANGEMENT		

Svend Faarvang
Simon Jylov
Simon Jylov
Degnegudstjeneste

August
7. 8.s.e.trin.		
10.00
14. 9.s.e.trin.
10.00		
21. 10.s.e.trin.		
10.00
28. 11.s.e.trin.
10.00		

Svend Faarvang
Svend Faarvang
Svend Faarvang
Svend Faarvang

September
4. 12.s.e.trin.		
10.00
11. 13.s.e.trin.
10.00		
18. 14.s.e.trin.		
11.30
25. 15.s.e.trin.
10.00		

Svend Faarvang
Svend Faarvang
Mette Behrndtz
Peter Jensen

Høstgudstjeneste
Høstgudstjeneste

Oktober
2. 16.s.e.trin.		
10.00
9. 17.s.e.trin.
10.00		
13. torsdag
17.00		
16. 18.s.e.trin.		
10.00
23. 19.s.e.trin.
09.00		
30. 20.s.e.trin.		
10.00

Svend Faarvang
Svend Faarvang
Svend Faarvang
Svend Faarvang
Peter Jensen
Svend Faarvang

Kaffe i våbenhuset
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Kaffe i våbenhuset

Pizzagudstjeneste (se omtale )
MARK & STORM GRAFISK · 62 62 22 77

NØRRE SØBY

